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№ 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)) 

Уважаеми господин Председател, 

С писмо от 15 юни 2018 г. и от името на комисията по вътрешния пазар и защита на 

потребителите (IMCO), Вие поискахте от комисията по правни въпроси (JURI), 

съгласно член 39, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент, 

да Ви предостави становище относно целесъобразността на промяната на правното 

основание на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и 

услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент 

(ЕС) № 1024/2012 с оглед на резултатите от междуинституционални преговори, имащи 

за цел постигането на споразумение на първо четене.  

 

I – Контекст 

 

В съответствие с член 69в от правилника за дейността, предложението беше предмет на 

междуинституционални преговори. Временно споразумение беше постигнато на 

тристранната среща на 24 май 2018 г. С писмо от 20 юни 2018 г. председателят на 

Корепер (част 1) информира председателя на комисията IMCO, че Съветът може да 

одобри компромисния текст, изложен в приложението към писмото („компромиса“). 

 

Компромисът предвижда създаването на единен цифров портал. Съгласно член 2 този 

портал се състои от общ потребителски интерфейс, който е свързан с национални и 

съюзни уебсайтове и предоставя достъп до информация, процедури и услуги за 

оказване на съдействие и решаване на проблеми във връзка с правилата на Съюза и 

националните правила, приложими за граждани и предприятия, които упражняват или 

възнамеряват да упражняват правата си в рамките на вътрешния пазар.  

 

Приложение I съдържа списък на правата, задълженията и правилата в рамките на 

вътрешния пазар, за които следва да се предоставя информация чрез единния цифров 

портал, свързана наред с другото с пътуване, работа и пенсиониране и превозни 

средства. Информация по въпросите, които не са изброени в приложение I, в 

съответствие с член 5 може да се предоставя чрез портала само ако се отнася до 

упражняването на права в рамките на вътрешния пазар по смисъла на член 26, параграф 

2 от ДФЕС. 

 

Освен това порталът предоставя достъп до информация и съответните връзки към 

процедурите, установени, за да дадат възможност на ползвателите да упражняват 

правата си и да спазват задълженията си и правилата в областите на вътрешния пазар, 

изброени в приложение I.  Приложение II съдържа списък с процедури, които са сред 

тези, които следва да бъдат обхванати от портала. 

 

Порталът предоставя също така достъп до информация относно „услуги за оказване на 

съдействие и решаване на проблеми“ и съответните хипервръзки, към които 

гражданите и предприятията могат да се обръщат с въпроси или проблеми, свързани с 
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правата, задълженията или процедурите, които попадат в обхвата на портала. В 

приложение III се изброяват седем такива услуги, като звена за контакт относно 

продуктите и EURES. Съгласно член 7, параграф 3 Комисията може да добави към 

портала връзки към допълнителни услуги, ако са изпълнени определени условия. Във 

всички случаи услугата трябва да предоставя информация или съдействие в областите и 

за целите, обхванати от регламента. 

 

Компромисът налага на държавите членки и на Комисията задължения за осигуряване 

на достъп до  информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване 

на проблеми, съответно на национално равнище и на равнището на Съюза, и определя 

някои изисквания за качество и достъп по отношение на посочените  информация, 

процедури и услуги. 

 

Съгласно член 6 компромисът задължава държавите членки да разрешат на 

ползвателите достъп до всички процедури, изброени в приложение II, изцяло онлайн, 

поне доколкото тези процедури са установени в съответната държава членка. Член 6 

пояснява кога се счита, че достъпът е изцяло онлайн и предвижда явяването лично пред 

компетентен орган само в изключителни случаи. 

 

В съответствие с член 14 Комисията създава техническа система за автоматизиран 

трансграничен обмен на удостоверителни документи в контекста на процедурите, 

изброени в приложение II и на процедурите, предвидени в Директива 2005/36 

(Директивата за професионалните квалификации), Директива 2006/123 (Директивата за 

услугите), Директива 2014/24 (Директивата за обществените поръчки) и Директива 

2014/25 (Директива за възлагането на поръчки). Целта на тази система е да не се налага 

потребителите да представят едни и същи удостоверителни документи всеки път, 

когато трябва да изпълнят различна процедура. 

 

Член 25 задължава Комисията да предостави на ползвателите на портала лесен за 

използване инструмент за обратна информация от потребителите във връзка с услугите 

на портала. Съгласно член 26 Комисията предоставя подобен инструмент, чрез който 

потребителите да сигнализират за евентуални пречки, срещани от тях, при упражняване 

на техните права в рамките на вътрешния пазар. Комисията и държавите членки 

анализират и разследват повдигнатите проблеми и предприемат подходящи действия за 

справяне с тях, когато е възможно. 

 

Комисията се позоваваше на член 21, параграф 2 от ДФЕС (правото на гражданите на 

Съюза на свободно движение и пребиваване), член 48 от ДФЕС (социална сигурност) и 

член 114, параграф 1 от ДФЕС (вътрешния пазар) като съвместни правни основания за 

своето предложение. Съгласно компромиса, член 48 от ДФЕС се заличава, с което член 

21, параграф 2 и член 114, параграф 1 от ДФЕС остават като съвместни правни 

основания. 

 

 

II – Релевантни членове от Договорите 

 

Член 21 

(предишен член 18 от ДЕО) 
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1. Всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в 

рамките на територията на държавите-членки при спазване на ограниченията и 

условията, предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното 

осъществяване. 

 

2. Ако се окаже необходимо Съюзът да предприеме действия за постигането на тази 

цел и Договорите не са предвидили необходимите правомощия, Европейският 

парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената 

законодателна процедура, могат да приемат разпоредби с оглед улесняване на 

упражняването на правата, посочени в параграф 1. 

 

 

Член 48 

(предишен член 42 от ДЕО) 

 

Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената 

законодателна процедура, приемат такива мерки в областта на социалната 

сигурност, които са необходими за гарантиране на свободно движение на 

работниците; за тази цел той създава условия, за да осигури на заетите и 

самостоятелно заетите работници-мигранти и на лицата на тяхна издръжка: 

 

а) сумиране, за целите на придобиване и запазване на правото на обезщетения и на 

тяхното изчисляване, на всички осигурителни периоди, които се вземат предвид от 

националното законодателство на съответните държави; 

 

б) изплащане на обезщетенията на лицата, пребиваващи на териториите на 

държавите-членки; 

 

Когато член на Съвета заяви, че проект на законодателен акт, посочен в първата 

алинея, би засегнал важни аспекти на системата за социална сигурност в неговата 

държава, по-специално по отношение на приложното поле, разходите или 

финансовата структура, или би засегнал финансовото ѝ равновесие, той може да 

поиска отнасянето на този въпрос до Европейския съвет. В такъв случай 

обикновената законодателна процедура се спира. След разискване, в срок от четири 

месеца от спирането, Европейският съвет: 

 

а) отнася проекта обратно до Съвета, с което се прекратява спирането на 

обикновената законодателна процедура, или 

 

б) не предприема действия или отправя искане до Комисията да представи ново 

предложение;  в този случай 

първоначално предложеният акт се счита за неприет. 

 

Член 114, параграф 1 

(предишен член 95 от ДЕО) 

 

1. Освен ако в Договорите не е предвидено друго, следващите разпоредби се прилагат 
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за 

постигане на целите, заложени в член 26. Европейският парламент и Съветът, като 

действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, след 

консултация с Икономическия и социален комитет, приемат мерките за сближаване 

на законовите, подзаконовите или административните разпоредби на държавите 

членки, които имат за цел създаването или функционирането на вътрешния пазар. 

 

 

III. Съдебната практика на Съда на ЕС относно избора на правно основание 

 

Важно е да се припомнят от самото начало принципите, уреждащи избора на правно 

основание за актовете на Съюза. Според установената съдебна практика на Съда на ЕС 

„изборът на правното основание на дадена мярка [на Съюза] трябва да се основава на 

обективни критерии, подлежащи на съдебен контрол, сред които по-специално са 

целта и съдържанието на съответния акт“.1   

 

Ако при проверката на акта на Съюза се установи, че той има двойна цел или че е 

съставен от две части, едната от които може да бъде определена като основна или 

преобладаваща, докато другата е само акцесорна, „актът трябва да има едно-

единствено правно основание, а именно правно основание, което съответства на 

основната или преобладаващата цел или съставна част“.2   

 

Даден акт може да се основава на няколко правни основания само „по изключение“. 

Такъв може да бъде случаят, когато акт преследва едновременно или е съставен от 

множество „неразривно свързани съставни части, без една от тях да е второстепенна по 

отношение на другата(ите) или да е опосредена от нея (тях)“. Такъв акт трябва да се 

основава на различните съответни правни основания.3   

 

От гореизложеното следва, че следва да бъдат разгледани целта и съдържанието на 

предложената мярка, за да се установи дали правното основание е подходящо или не. В 

този случай следва да се направи такава проверка по отношение на целта и 

съдържанието на предложения регламент, както е временно договорено в резултат на 

междуинституционалните преговори. 

 

 

IV. Цел и съдържание на компромиса 

 

Съгласно съображение 73, „целта на настоящия регламент е да се гарантира, че 

потребителите, които извършват дейност в други държави членки, имат достъп 

онлайн до изчерпателна, надеждна, достъпна и разбираема национална информация и 

информация на Съюза относно правата, правилата и задълженията, до онлайн 

                                                 
1  Вж. решение на Съда от 08 септември 2009 г., Комисия/Парламент и Съвет, дело 

C-411/06, EU:C:2009:518, точка 45. 
2  Вж. също решение от 25 април 2013 г.,  Inuit Tapiriit Kanatami, дело T-526/10, 

EU:T:2013:215, точка 66. 
3  Вж. решение на Съда от 6 ноември 2008 г., Парламент / Съвет, дело C-155/07, 

EU:C:2008:605, точка 35-36. 
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процедури с възможност те да се извършват напълно трансгранично и до услуги за 

оказване на съдействие и решаване на проблеми“.  

 

В съображение 6 по-подробно се уточнява, че проектът на регламент преследва три 

цели, а именно „намаляване на допълнителната административна тежест за 

гражданите и предприятията, които упражняват или искат да упражняват своите 

права, свързани с вътрешния пазар, включително свободното движение на 

гражданите“, „премахване на дискриминацията“ и „осигуряване на функционирането 

на вътрешния пазар чрез предоставянето на информация, процедури и услуги за 

оказване на съдействие и решаване на проблеми“. 

 

Други съображения съдържат подобни пояснения. Съгласно съображение 7 

компромисът има за цел създаването на единен цифров портал, който да предоставя на 

гражданите и предприятията на Съюза достъп до информация, за да могат те „да се 

възползват от правото си на свободно движение в рамките на вътрешния пазар“. 

Съображение 16 обяснява, че областите на информация, които следва да бъдат 

обхванати от портала, са онези, „които са от значение за гражданите и 

предприятията при упражняването на техните права и изпълнението на техните 

задължения в рамките на вътрешния пазар“. Аналогично, съображение 23 предвижда 

държавите членки да гарантират, че определени процедури са достъпни онлайн, „за да 

се даде възможност на гражданите и предприятията да извличат пряка полза от 

вътрешния пазар без излишна допълнителна административна тежест“. 

 

Съдържанието на предлагания регламент отразява горепосочените цели. Всички 

аспекти, изброени в приложение I, за които информацията следва да бъде достъпна 

чрез портала, се отнасят до въпроси, които е вероятно да са от значение за гражданите 

и предприятията, упражняващи своето право на свободно движение. Може да се 

очаква, че предоставянето на леснодостъпна информация относно тези аспекти, която 

отговаря на определени изисквания за качество, ще допринесе действително допринася 

за по-гладкото упражняване на посочените права.  

 

По подобен начин в приложение II са изброени редица процедури, които, ако не са 

изцяло достъпни онлайн, представляват значителни пречки за гражданите и 

предприятията, които извършват или възнамеряват да извършват трансгранична 

дейност. Задължението на държавите членки например да гарантират, че бъдещите 

студенти могат да кандидатстват за безвъзмездни средства за обучение, че 

работниците-мигранти могат да поискат доказателство за вписване на раждане  или че 

декларация за данък върху доходите може да бъде подадена от чужбина, без да се 

налага да се явяват лично, улеснява упражняването на правата, свързани с вътрешния 

пазар, на гражданите и предприятията. 

 

Важно е да се отбележи, че както се пояснява в обяснителния меморандум към 

предложението, проектът на регламент „не засяга същността на тези правила или 

процедури или свързаните с тях компетентности.“  Компромисът утвърждава този 

принцип в член 1, параграф 3 и в съображение 25. Посоченото съображение пояснява, 

че предлаганият регламент „не определя материалноправни разпоредби или процедурни 

правила в областите, попадащи в обхвата на приложение II, включително данъчните 

въпроси“, а просто определя „техническите изисквания, за да се гарантира, че такива 
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процедури, в случай че те съществуват в съответната държава членка, са достъпни 

изцяло онлайн“. 

 

 

V. Анализ и определяне на целесъобразното правно основание 

 

Съгласно член 114, параграф 1 от ДФЕС Европейският парламент и Съветът могат да 

приемат мерки за сближаване на законовите, подзаконовите или административните 

разпоредби на държавите членки, които имат за цел създаването или функционирането 

на вътрешния пазар. В съответствие с член 114, параграф 2 от ДФЕС, мерките, 

свързани със свободното движение на хора, не могат да се основават на предходния 

параграф. 

 

Член 21, параграф 2 от ДФЕС предвижда, че Европейският парламент и Съветът могат 

да приемат разпоредби с оглед улесняване на правото на гражданите на Съюза да се 

движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, съгласно 

предвиденото от член 21, параграф 1 от ДФЕС. 

 

С оглед на неговите цели и съдържание е ясно, че компромисът се отнася главно до 

създаването на единен цифров портал с цел премахване на пречките пред 

упражняването от страна на предприятията и гражданите на техните права, свързани с 

вътрешния пазар. Като се има предвид, че компромисът засяга свободното движение на 

хора, не като страничен въпрос, а като аспект, равностоен на правата на предприятията 

и гражданите, свързани с вътрешния пазар, е целесъобразно членове 114, параграф 1 и 

член 21, параграф 2 от ДФЕС да се използват  като двойно правно основание. 

 

Що се отнася до член 48 от ДФЕС, вярно е, че компромисът засяга областта на 

социалната сигурност. Например, списъкът в приложение I съдържа 

„социалноосигурителни права и задължения в Съюза (регистрация като работодател, 

регистрация на служители, уведомяване на служител за изтичането на договор, 

плащане на социалноосигурителни вноски, права и задължения във връзка с пенсии)“. В 

резултат на това единният цифров портал трябва да осигури достъп до съответната 

информация и до процедурите и услугите, отнасящи се до тези въпроси. По подобен 

начин, поради включването в приложение II на „искане за определяне на приложимото 

законодателство в съответствие с дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004“ 

(Регламента за координация на системите за социална сигурност), процедурите за 

получаване на съответното решение трябва да се предоставят онлайн в съответствие с 

компромиса. 

 

Въпреки това, като се има предвид целта и съдържанието на предложения регламент и 

като се има предвид по-специално изричното изявление на законодателя, че не 

възнамерява да засегне материалните и процедурните правила, свързани с изброените в 

приложение II въпроси, следователно включително правилата за социално осигуряване, 

аспектът на социалната сигурност изглежда е от само второстепенно значение в 

контекста на компромиса. Не може да се счита – що се отнася до целите, насочени към 

премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите и предприятията, 

свързани с вътрешния пазар – че той е неразривно свързан с тях, без да е второстепенен 

по отношение на тях или да е опосреден от тях. С други думи член 48 от ДФЕС не 
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отговаря на критериите, определени от Съда, по отношение на съвместните правни 

основания, и следователно не трябва да се използва като трето правно основание за 

настоящия законодателен акт.  

 

 

VI. Заключение и препоръка 

 

В светлината на гореизложеното, член 21, параграф 2 и член 114, параграф 1 от ДФЕС 

представляват подходящо съвместно правно основание за компромиса. 

 

Ето защо комисията по правни въпроси заключи, че подходящото правно основание за 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 

единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване 

на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 

е член 21, параграф 2 и член 114, параграф 1 от ДФЕС.  

 

На заседанието си от 10 юли 2018 г., комисията по правни въпроси следователно реши 

единодушно1, с 18 гласа „за“, че подходящото правно основание за предложението за 

регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единен цифров 

портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие 

и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012, във вида, в 

който е изменен в хода на приключилите междуинституционални преговори, е член 21, 

параграф 2 и член 114, параграф 1 от ДФЕС. 

 

С уважение, 

 

 

 

 

Павел Свобода 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 

                                                 
1  На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател), 

Жан-Мари Кавада, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг (заместник-председател), 

Аксел Фос (докладчик по становище), Макс Андерсон, Жоел Бержерон, 

Мари-Кристин Бутоне, Костас Хрисогонос, Паскал Дюран, Ангел Джамбазки, 

Евелин Гебхарт, Силвия-Ивон Кауфман, Жил Льобретон, Антониу Мариню и 

Пинту, Ръзван Попа, Емил Радев, Франсис Замит Димек, Тадеуш Звефка. 


