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Относно: Становище относно правното основание на предложението за Директива 
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Уважаеми господин Председател,

С писмо от 20 май 2015 г. комисията по заетост и социални въпроси отправи искане към 
комисията по правни въпроси, съгласно член 39, параграф 2 от правилника, да 
представи становище относно целесъобразността на правното основание на 
горепосоченото предложение.

Първоначалното правно основание, предложено от Комисията1, беше член 153, 
параграф 2 от договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който член 
се отнася до приемането на мерки от страна на Европейския парламент и Съвета, за да 
се насърчава заетостта, подобряването на условията на живот и труд, осигуряването на 
подходяща социална закрила, социален диалог, развитието на човешките ресурси с 
оглед високо и устойчиво равнище на заетост и борба с изключването от социалния 
живот в държавите членки.

Окончателният компромисен текст, по който постигнаха споразумение институциите, 
предвижда да се промени правното основание на предложението, с цел неговото 
конкретизиране, на член 153, параграф 2, буква б) от ДФЕС, която буква се отнася до 
приемането на минимални изисквания за постепенно прилагане чрез директиви в 

1 Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно морските лица за изменение 
на директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО, 2002/14/EО, 98/59/EО и 2001/23/EО (COM(2013)0798 – 
2013/0390(COD)).
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съответствие с обикновената законодателна процедура, във връзка с член 153, параграф 
1, буква б) и буква д) от ДФЕС, които се отнасят до подкрепата на Съюза и 
довършването на дейностите на държавите членки в областта на условията на труд и до 
информирането и консултирането на работниците.

I – Контекст

Предложението цели да се подобри нивото на закрила на правата, гарантирани в 
Хартата на основните права на Европейския съюз, в областта на трудовото 
законодателство на ЕС и да се осигури равнопоставеност на равнище ЕС. 

Директивите на ЕС в областта на трудовото законодателство като правило са 
приложими за всички сектори на дейност и за всички категории работници. Въпреки 
това морските лица са изключени или могат да бъдат изключени от приложното поле 
на пет директиви1, без да е налице изрична обосновка за това. В резултата, в зависимост 
от ситуацията на национално равнище, тези изключвания биха могли да имат 
отрицателни последици върху определени права, гарантирани от Хартата, и по-
специално правото на информиране и консултиране в предприятието (член 27) и 
правото на справедливи и равни условия на труд (член 31). 

Понастоящем съществуват големи разлики в националните подходи към възможността 
за изключване на морските лица от приложното поле на посочените по-горе пет 
директиви. Следователно някои дружества са освободени от определени задължения за 
информиране и консултиране, които са задължителни за конкурентните им 
предприятия, базирани в други държави членки.   

Предложението изменя петте директиви чрез въвеждане на безусловното право на 
информиране и консултиране на работниците морски лица с цел подобряване на 
корпоративното управление и за намаляване на отрицателните последици от внезапно 
преструктуриране.

Съгласно предложението на Комисията, видът и секторното естество на измененията 
във връзка с принципа за улесняване на процедурата, предполагат, че петте директиви 
следва да бъдат изменени посредством една директива.

II – Относими членове от Договорите

1 Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно закрилата 
на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (кодифицирана 
версия) ОВ L 283,28.10.2008 г., стр. 36; Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
6 май 2009 г. за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и 
консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с 
общностно измерение (преработена), OВ L 122, 16.5.2009 г., стp. 28.; Директива 2002/14/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и 
консултиране на работниците и служителите в Европейската общност, ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 29; 
Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 година за сближаване на законодателствата на държавите 
членки в областта на колективните уволнения, ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16; Директива 2001/23/ЕО на 
Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с 
гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански 
дейности или части от предприятия или стопански дейности, ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16.
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В предложението на Комисията като правно основание е посочен следният член от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, част трета „Вътрешни политики и 
дейности на Съюза“, дял X „Социална политика“:

Член 153

(предишен член 137 от ДЕО)

1. [...]

2.   За целта Европейският парламент и Съветът:

а) могат да предприемат мерки, насочени към насърчаване на 
сътрудничеството между държавите членки чрез инициативи, имащи за цел 
да подобрят познанието, да развият обмена на информация и на най-добри 
практики, да поощряват новаторски подходи и да оценяват опита, без 
хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите 
членки;

б) могат да приемат в областите, изброени в параграф 1, букви а) – и), 
посредством директиви, минимални изисквания, които следва да бъдат 
приложени постепенно, като се имат предвид условията и техническите 
правила във всяка държава членка. Тези директиви избягват налагането на 
административни, финансови и правни ограничения по начин, който би 
попречил на създаването и развитието на малки и средни предприятия.

Европейският парламент и Съветът действат в съответствие с 
обикновената законодателна процедура след консултация с Икономическия и 
социален комитет и Комитета на регионите.

В областите, посочени в параграф 1, букви в), г), е) и ж), Съветът действа в 
съответствие със специална законодателна процедура, с единодушие, след 
консултация с Европейския парламент и посочените комитети.

Съветът с единодушие, по предложение на Комисията, след като се 
консултира с Европейския парламент, може да вземе решение, обикновената 
законодателна процедура да бъде приложена към параграф 1, букви г), е) и ж).

III – Предложеното правно основание

В споразумението, постигнато със Съвета, беше очертано следното изменение на 
правното основание на предложението, с цел неговото конкретизиране (подчертаването 
е добавено):

Член 153

(предишен член 137 от ДЕО)

2.   За целта Европейският парламент и Съветът:
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б) могат да приемат в областите, изброени в параграф 1, букви а) – и) , 
посредством директиви , минимални изисквания, които следва да бъдат 
приложени постепенно, като се имат предвид условията и техническите 
правила във всяка държава членка. Тези директиви избягват налагането на 
административни, финансови и правни ограничения по начин, който би 
попречил на създаването и развитието на малки и средни предприятия.

Европейският парламент и Съветът действат в съответствие с 
обикновената законодателна процедура след консултация с Икономическия и 
социален комитет и Комитета на регионите.

В областите, посочени в параграф 1, букви в), г), е) и ж), Съветът действа в 
съответствие със специална законодателна процедура, с единодушие, след 
консултация с Европейския парламент и посочените комитети.

Заедно с член 153, параграф 1, буква б) и буква д) от ДФЕС: 

1.   С оглед постигането на целите на член 151, Съюзът подкрепя и допълва 
дейностите на държавите членки в следните области:

а) ...

б) условията на труд;

[...]

д) информиране и консултиране на работниците;

Член 151 от ДФЕС гласи следното (подчертаването е добавено):

Член 151

(предишен член 136 от ДЕО)
 

Съюзът и държавите членки, като осъзнават основните социални права, като 
онези, залегнали в Европейската социална харта, подписана в Торино на 18 
октомври 1961 г. и в Хартата на Общността за основните социални права на 
работниците от 1989 г., си поставят за цел насърчаване на заетостта, 
подобряване на условията на живот и труд, така че да се постигне тяхното 
хармонизиране докато се осъществява подобряването, осигуряване на 
подходяща социална закрила, социален диалог, развитие на човешките ресурси с 
оглед високо и устойчиво равнище на заетост и борба с изключването от 
социалния живот.
 
За тази цел Съюзът и държавите членки прилагат мерки, които отчитат 
разнообразието от национални практики, по-специално в областта на 
договорните отношения, както и необходимостта от поддържането на 
конкурентоспособността на икономиката на Съюза.
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Те считат, че такова развитие ще последва както от функционирането на 
вътрешния пазар, който ще благоприятства хармонизирането на социалните 
системи, така и от процедурите, предвидени в Договорите и от сближаването 
на законовите, подзаконовите и административните разпоредби.

IV – Съдебна практика

Съгласно установената практика на Съда на ЕС „правното основание на общностен акт 
трябва да се основава на обективни критерии, които да могат да бъдат предмет на 
съдебен контрол, сред които са по-специално целта и съдържанието на акта“.1 Изборът 
на неправилно правно основание може следователно да представлява основание за 
анулиране на въпросния акт.

Член 153 от ДФЕС (предишен член 137 от ДЕО) е правното основание в Договора за 
осъществяването на сближаване на националните законодателства в областта на 
социалната политика.2 Параграфи 1 и 2 предоставят на Съюза правомощието да 
подкрепя и допълва дейностите на държавите членки, с оглед постигането на целите на 
член 151 от ДФЕС (предишен член 136 от ДЕО).3

Във връзка с член 153, параграф 1 от ДФЕС, съгласно установената съдебна практика 
понятието „условия на труд“ може да обхваща заплащане и пенсионни въпроси, 
доколкото това не води до определяне на минимална работна заплата на равнище 
Съюз.4

Освен това член 153, параграф 2, буква б) от ДФЕС „в действителност означава, че 
конкретните икономически интереси на малките и средните предприятия следва да 
бъдат взети под внимание, но не изключва възможността тези предприятия да са 
предмет на задължителни мерки.“5 

V – Цел и съдържание на окончателния компромис

Съображение 13 в окончателния компромис, припомня, че „в настоящата директива се 
зачитат основните права и се съблюдават принципите, залегнали в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на информиране и 

1 Дело C-45/86, Комисия/Съвет (Общи тарифни преференции) [1987 г.], Recueil, 1439, т. 5; Дело C-
440/05, Комисия/Съвет [2007 г.], Сборник, I-9097; Дело C-411/06, Комисия/Парламент и Съвет 
(Сборник 2009 г., I-7585).
2 Вж. Дело C-343/08 Европейска комисия/Чешка република [2010] ECR I- 00275, параграф 67 по 
отношение на предшественика на член 153, а именно член 137 от Договора за ЕО; Вж. Становище № 
2/91, Конвенция № 170 на Международната организация на труда относно безопасността при 
използването на химикали на работното място [1993] ECR I- 01061, параграф 17.
3 Вж. Дело C-13/05 Sonia Chacón Navas/Eurest Colectividades SA [2006] ECR I-06467, параграф 4 по 
отношение на предшественика на член 153, а именно член 137 от Договора за ЕО.
4 Дело C-268/06, Impact/Minister for Agriculture and Food and Others, [2008] ECR I- 02483, параграф 35 по 
отношение на предшественика на член 153, параграф 1, буква б), а именно член 137, параграф 1 от 
Договора за ЕО.
5 Съединени дела C-184/02 и C-223/02, Испания и Финландия срещу Европейския парламент и Съвета 
[2004] ECR I- 07789, параграф 72 по отношение на предшественика на член 153, а именно член 137, 
параграф 2 от Договора за ЕО.
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консултиране в предприятието и правото на справедливи и равни условия на труд. 
Настоящата директива трябва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.“ 

Нещо повече съображение 4 потвърждава, че „съществуването и/или вероятността за 
въвеждане на изключвания може да възпрепятства или ограничи възможността 
работниците морски лица напълно да се възползват от правото на информиране и 
консултиране и правото на справедливи и равни условия на труд.“

Съображение 9 предвижда, че „предвид технологичното развитие от последните 
години, а именно що се отнася до комуникационните технологии, изискванията за 
информиране и консултиране следва да бъдат актуализирани и да се прилагат по най-
подходящия начин, включително чрез използване на тези нови технологии за връзка от 
разстояние и чрез увеличаване на достъпа до интернет, както и чрез осигуряване на 
разумното му използване на борда, с цел да се подобри прилагането на настоящата 
директива.“ 

Накрая, в съображение 11 се посочва изрично, че „настоящата директива допринася за 
постигането на целите, посочени в член 151 от ДФЕС“, докато съображение 13 гласи 
недвусмислено, че целта на директивата е „подобряването на условията на труд на 
морските лица и тяхното информиране и консултиране“.

За да се постигне тази цел, директивата изменя пет директиви в областта на трудовото 
законодателство като премахва „съществуването и/или вероятността за въвеждане на 
изключвания, [доколкото] не са обосновани от обективни причини и морските лица не 
се равностойно третирани“ (съображение 12 от предложението — сега по същество се 
съдържа в съображения 4 и 15 от окончателния компромис). 

По-специално, предложената директива ще премахне възможността за изключване на 
рибарите, получаващи заплащане под формата на дялово участие в риболова, от 
приложното поле на Директивата относно неплатежоспособността (член 1); корабните 
екипажи от приложното поле на Директивата за европейския работнически съвет 
(член 2); екипажите на морски кораби от приложното поле на Директивата относно 
колективните уволнения (член 4); и морските кораби, които се намират в 
териториалния обхват на Договора, от приложното поле на Директивата относно 
прехвърлянето на предприятия (член 5). 

Освен това тя ще въведе възможността за дерогация от разпоредбите за „периодите 
между уведомяването за намерението да се пристъпи към колективни уволнения и 
ефективното уволнение“ „когато планираното колективно уволнение се извършва 
вследствие на прехвърляне, предмет на което са изключително един или повече 
плавателни съдове, или когато работодателят експлоатира само един плавателен съд“, в 
случая на Директивата относно прехвърлянето на предприятия (член 4).

VI – Анализ и определяне на целесъобразното правно основание

Като взе предвид факта, че целта и съдържанието на предложението е да подкрепи и 
допълни посредством директива дейностите на държавите членки по отношение на 1) 
условията на труд на морските лица и 2) правото на морските лица на информиране и 
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консултиране с оглед постигане на целите на социалната политика, посочени в член 151 
от ДФЕС, член 153, параграф 2 от ДФЕС е подходящото правно основание.

Целта на предлаганата директива е да бъдат изменени пет директиви, които 
понастоящем са в сила, за да се подобрят условията на труд на морските лица и техните 
права на информиране и консултиране, като за целта ще се премахне съществуването 
на вероятността за въвеждане на изключвания за работниците морски лица от 
приложното поле на петте директиви. 

Директива 2008/94/ЕО, „Директивата относно неплатежоспособността на 
работодателя“, се основава на член 137, параграф 2 от Договора за ЕО, който сега 
съответства на член 153, параграф 2, буква б) от ДФЕС, и е насочен към подобряване на 
„условията на живот и труд на работниците в Общността“1, което понастоящем се 
обхваща от член 153, параграф 1, буква б) от ДФЕС.

Директива 2009/38/ЕО, „Директива за европейския работнически съвет“, се основава на 
член 137 от ДЕО (понастоящем 153 от ДФЕС) и цели „подкрепа и допълване на 
действието на държавите членки в областта на информирането и консултациите с 
работниците и служителите“2, понастоящем гарантирано в член 153, параграф 1, 
буква д) от ДФЕС.

Директива 2002/14/ЕО, „Директива относно информирането и консултирането“, се 
основава на член 137, параграф 2 от Договора за ЕО (понастоящем член 153, параграф 
2, буква б) от ДФЕС) и целта й е „да се насърчава и задълбочава информирането и 
провеждането на консултации относно положението и вероятното развитие на 
заетостта в рамките на предприятието и, ако оценката на работодателя предполага, че 
заетостта в предприятието може да бъде застрашена, да се предвиждат възможните 
подготвителни мерки, най-вече по отношение на обучение на персонала и 
преквалификация с цел компенсиране на негативното развитие или последиците от 
него, и увеличаване на конкурентоспособността на пазара на труда и адаптивността на 
работниците или служителите, които могат да бъдат засегнати“3, което съответства на 
член 153, параграф 1, буква д) от ДФЕС.

Директива 98/59/ЕО, „Директивата за колективните уволнения“, се основава на общата 
компетентност за сближаването на законодателствата, а именно член 100 от ДЕО 
(понастоящем 115 от ДФЕС), съгласно който се изисква единодушие в Съвета. 
Съображение 6 от Директивата припомня, че „като има предвид, че Хартата на 
Общността за основните социални права на работниците, приета на срещата на 
Европейския съвет в Страсбург на 9 декември 1989 г. от държавните или 
правителствените ръководители на 11 държави членки, inter alia, постановява в точка 7, 
параграф 1, първо изречение, и в параграф 2; в точка 17, параграф 1; и в точка 18, трето 
тире:

„7. Завършването на вътрешния пазар трябва да доведе до подобряване на 
условията на живот и труд на работниците в Европейската общност (...).

1 Съображение 2.
2 Съображение 9.
3 Съображение 8.
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Подобряването трябва да включва при необходимост развитие на някои 
аспекти от трудовото законодателство, като например процедури за 
колективни уволнения и процедури при несъстоятелност.
(. . .)
17. Информирането на работниците, консултирането с тях и тяхното 
участие трябва да бъдат развивани в подходяща посока, като се отчитат 
действащите практики в отделните държави членки.
(. . .)
18. Такива информиране, консултиране и участие трябва да бъдат въведени 
своевременно, особено в следните случаи:
(- . . .)
(- . . .)
в случай на процедури за колективни уволнения; (- . . .)`; 

Договорът от Амстердам изменя Договора за ЕО като въвежда дял XI (понастоящем 
дял Х) относно социалната политика, като по този начин създава ново специфично 
правно основание за мерки в областта на социалната политика. В резултат, член 153, 
параграф 2, буква б) от ДФЕС вече представлява специфичната и подходяща основа за 
правни инструменти, насочени към подобряване на условията на труд и на правата на 
информиране и консултиране. В резултат, една директива, която изменя Директива 
98/59/ЕО, следва да използва този член като свое основание,1 заедно с член 153, 
параграф 1, буква б) и буква д) от ДФЕС, които се отнасят до условията на труд и до 
съответното информиране и консултиране на работниците.

Директива 2001/23/ЕО, „Директивата относно прехвърлянето на предприятия“, 
кодифицира Директива 77/187/ЕИО на Съвета от 14 февруари 1977 г. относно 
сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на 
правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански 
дейности или части от предприятия или стопански дейности. Според съображение 6 от 
кодифициращата директива „през 1977 г. Съветът прие Директива 77/187/ЕИО за да 
насърчи хармонизирането на съответните национални закони, които гарантират правата 
на работниците и служителите, и задължават прехвърлителя и приобретателя да 
информират и консултират представителите на работниците и служителите“ и 
съответно се основава на член 94 от Договора за ЕО (предишен член 100), понастоящем 
ефективно член 115 от ДФЕС. В резултат, тъй като след Договора от Амстердам е 
въведено специфично правно основание за мерки в областта на социалната политика, 
член 153, параграф 2, буква б) от ДФЕС е целесъобразното правно основание за 
изменението на Директива 2001/23/ЕО2 във връзка с член 153, параграф 1, буква д) от 
ДФЕС, по отношение на информирането и консултирането на работниците и 
служителите.

VII – Заключение и препоръка

С оглед на горепосочения анализ, тъй като и петте директиви, които се предлага да 
бъдат изменени, са от сферата на социалната политика и са насочени към подкрепа и 

1 Вж. Дело С-84/94, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия/Съвет на Европейския 
съюз, [1996] ECR- I-05755, параграф 12.
2 Пак там.
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допълване на дейностите на държавите членки по отношение на условията на труд или 
информирането и консултирането на работниците и служителите, член 153, параграф 2, 
буква б) заедно с член 153, параграф 1, букви б) и д) от ДФЕС са целесъобразното 
правно основание за предлаганата Директива относно морските лица за изменение на 
директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО, 2002/14/EО, 98/59/EО и 2001/23/EО. 

Комисията по правни въпроси разгледа упоменатия по-горе въпрос на своето заседание 
от 16 юни 2015 г. На това заседание, тя реши съответно с единодушие1 да препоръча на 
комисията по заетост и социални въпроси да включи буква б) от член 153, параграф 2 
от ДФЕС във връзка с член 153, параграф 1, букви б) и д) от ДФЕС в правното 
основание за предлаганата Директива относно морските лица за изменение на 
директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО, 2002/14/EО, 98/59/EО и 2001/23/EО.

С уважение,

Павел Свобода

1 На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател), Лидия Йоанна Герингер де 
Оденберг (заместник-председател), Жан-Мари Кавада (заместник-председател), Аксел Фос (заместник-
председател), Мади Делво (заместник-председател), Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин 
Бутоне, Терез Комодини Какиа, Паскал Дюран, Ангел Джамбазки, Роса Естарас Ферагут, Лаура Ферара, 
Енрико Газбара, Юте Гутеланд, Мери Хънибол, Костас Хрисогонос, Саджад Карим, Дитмар Кьостер, 
Жил Льобретон, Ангелика Ниблер, Иржи Мащалка, Емил Радев, Юлия Реда, Евелин Регнер, Йожеф 
Сайер, Сесилия Викстрьом.


