КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 27.6.2007
COM(2007) 384 окончателен
2004/0248 (COD)

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА
в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, точка в) от Договора за ЕО
за измененията на Европейския парламент
на общата позиция на Съвета, отнасяща се до
предложение за
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
И НА СЪВЕТА
относно определяне на правилата за номинални количества за предварително
опаковани продукти, за отмяна на Директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета
и за изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА
съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО

BG

BG

2004/0248 (COD)
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА
в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, точка в) от Договора за ЕО
за измененията на Европейския парламент
на общата позиция на Съвета, отнасяща се до
предложение за
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
И НА СЪВЕТА
относно определяне на правилата за номинални количества за предварително
опаковани продукти, за отмяна на Директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета
и за изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета
Процедура за съвместно вземане на решения
Второ четене

1.

ВЪВЕДЕНИЕ

Член 251, параграф 2, алинея трета, точка в) от Договора за ЕО предвижда Комисията
да излезе със становище относно измененията, предложени от Европейския парламент
на второ четене. Комисията излага по-долу своето становище за четирите изменения,
предложени от Парламента.
2.

КОНТЕКСТ

Предложението COM (2004)708 окончателен1 бе предоставено на Европейския
парламент и на Съвета на 25 октомври 2004 г. съгласно процедурата за съвместно
вземане на решение в съответствие с член 95 от Договора за ЕО.
Европейският икономически и социален комитет даде становището си на 6 април 2005
г.2
Европейският парламент даде становището си на първо четене на 2 февруари 2006 г.
Измененото предложение COM (2004)708 окончателен3 в съответствие с член 250,
параграф 2 от Договора за ЕО бе предоставено на Европейския парламент и на Съвета
на 18 април 2006 г.
Съгласно становището на Европейския парламент и в съответствие с член 251,
параграф 2 от Договора за ЕО, след политическо споразумение на 25 септември 2006 г.
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Съветът прие общата позиция на 4 декември 2006 г.4 Съобщението на Комисията
относно общата позиция COM(2006) 811 окончателен бе прието на 12 декември 2006 г.
Европейският парламент прие становището си на второ четене на 10 май 2007 г.
3.

ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Целта на директивата е да отмени регламент, датиращ от 70-те години, за определяне
на номиналните количества, в които продуктите могат да се продават. Предложението
запазва регламента само за вина и спиртни напитки, които понастоящем вече подлежат
на задължителни номинални количества.
Директивата опростява регламента относно номиналните количества, като обединява
две директиви в една. Също така тя обединява в една обща директива регламента
относно метрологичен контрол на предварително опаковани продукти, който
понастоящем е обект на две директиви. Затова тя отменя Директиви 75/106 и 80/232 и
разширява обхвата на Директива 76/211 за всички предварително опаковани продукти.
4.

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

4.1.

Общи положения

На 10 май 2007 г. Европейският парламент прие компромисен пакет, който бе
съгласуван със Съвета, с оглед постигане на споразумение на второ четене.
Комисията приема всички изменения. Те засягат съображение относно повече
доброволно използване на ценообразуването на единица мярка, съображение и член
относно мониторинга на постепенното премахване на националните мерки и
съображение, обясняващо ситуацията около британския хляб по силата на новата
директива.
Заключението на компромисния пакет бе подкрепено от декларация, която Комисията
направи относно пласирането на запасите от вина и спиртни напитки (вижте
приложението).
4.2

Изменено предложение

В съответствие с член 250, параграф 2 от Договора за ЕО, Комисията изменя
предложението си по описания по-горе начин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Декларация на Комисията относно пласирането на запасите от вина и спиртни
напитки
Бъдещият обхват на номиналните количества на Общността за вина и спиртни напитки,
в интервалите, обхванати в приложението, по същество възпроизвежда
съществуващите обхвати, с изключение на 1125 ml за спиртните напитки.
Следователно ефектът ще бъде незначителен. Обхвати под или над интервалите,
описани в приложението (между 100-1500 ml, с изключение на 125 ml базисен интервал
за пенливи вина и 2000 ml максимално количество за спиртни напитки) не са обхванати
в приложението и следователно попадат под общия принцип на свободните номинални
количества.
Съгласно член 8 от общата позиция (транспониране) държавите-членки имат 12 месеца
от датата на влизане в сила на Директивата за въвеждането ѝ в националното
законодателство. Директивата става приложима 18 месеца след влизането ѝ в сила,
което означава, че има още поне 6 месеца между транспонирането на Директивата и
нейното прилагане. Това дава на заинтересованите производители достатъчно време да
се адаптират.
В допълнение предварително опакованите продукти, пуснати на пазара преди
прилагането на Директивата, например тези в каналите за дистрибуция, няма да бъдат
засегнати от Директивата и могат да бъдат продавани на крайните потребители.
Поради всички тези причини Комисията смята, че пласирането на запасите от
предварително опаковани вина и спиртни напитки на практика няма да бъде трудно.
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