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Уважаеми господин Председател,

С писмо от 23 януари 2019 г. Вие се отнесохте до комисията по правни въпроси 
съгласно член 39, параграф 2 от Правилника за дейността във връзка с обсъждането на 
въпроса за целесъобразността на правното основание на горепосоченото предложение 
на Комисията.

Въпросната комисия разгледа упоменатия по-горе въпрос на своето заседание от 4 март 
2019 г.

I – Контекст

Целта на предложението е да се създаде „Европейски орган по труда“ (ЕОТ), за да се 
гарантира, че правилата на ЕС относно трудовата мобилност се прилагат по 
справедлив, прост и ефективен начин, и да се оказва съдействие на държавите членки и 
на Комисията при координирането на системите за социална сигурност в рамките на 
Съюза. Това ще бъде постигнато чрез възлагане на ЕОТ на редица оперативни задачи, а 
именно да предоставя съответна информация и услуги за гражданите и работодателите, 
както и да подкрепя държавите членки в схемите за сътрудничество, обмена на 
информация, съгласуваните и съвместните инспекции, оценката на риска, изграждането 
на капацитет, медиацията и сътрудничеството в случай на трансгранични нарушения на 
функционирането на пазара на труда.



PE636.294v01-00 2/11 AL\1178864BG.docx

BG

Правното основание на представеното от Комисията предложение беше член 46, 
член 48, член 53, параграф 1, член 62 и член 91, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

След преговорите по досието Съветът предложи да се заличат член 53, параграф 1 от 
ДФЕС относно правото на установяване, член 62 от ДФЕС относно свободата на 
предоставяне на услуги и член 91, параграф 1 от ДФЕС относно транспорта.

Поради това останалото правно основание ще се състои само от член 46 от ДФЕС 
относно свободното движение на работници и член 48 от ДФЕС относно мерките за 
социална сигурност, свързани със свободата на движение на работници.

II – Релевантни членове от Договорите

Членовете по-долу бяха представени като правно основание на предложението на 
Комисията.

Член 46 от ДФЕС, който фигурира в главата относно работниците в дела относно 
свободното движение на хора, услуги и капитали, съдържа следната формулировка 
(подчертаването е добавено):

Член 46
(предишен член 40 от ДЕО)

Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с 
обикновената законодателна процедура и след консултация с 
Икономическия и социален комитет, приемат, с директиви или 
регламенти, необходимите мерки с оглед осъществяването на 
свободното движение на работници, така както то е определено в член 
45, и по-специално: 

а) посредством осигуряването на тясно сътрудничество между 
националните служби по заетостта;

б) посредством премахване на онези административни процедури и 
практики, както и сроковете за получаване на достъп до налични 
работни места, които произтичат от националното 
законодателство или от споразумения, сключени преди това 
между държави членки, чието запазване представлява пречка за 
либерализацията на движението на работници;

в) посредством премахване на всички срокове за получаване на 
достъп и други ограничения, съдържащи се в националното 
законодателство или в споразумения, сключени преди това между 
държавите членки, налагащи на работниците от други държави 
членки условия при свободния избор на работа, които се 
различават от предвидените за работниците от съответната 
държава;
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г) посредством създаването на подходящ механизъм за свързване на 
страните при предлагането и търсенето на работа, и улесняване 
постигането на баланс между търсенето и предлагането на 
пазара на труда по такъв начин, че да се избегнат сериозни 
заплахи за жизнения стандарт и нивото на заетостта в 
различните територии и отрасли.

Член 45 от ДФЕС, който се намира в същия дял и същата глава и за който се отнася 
член 46 от ДФЕС, съдържа следната формулировка:

Член 45
(предишен член 39 от ДЕО)

1. Свободното движение на работници се гарантира в рамките на 
Съюза. 

2. Тази свобода на движение налага премахването на всякаква 
дискриминация, основаваща се на гражданство, между работниците 
от държавите членки, що се отнася до заетост, възнаграждение и 
други условия на труд. 

3. Тя включва и правото, при спазване на ограниченията, основаващи се 
на съображения за обществен ред, обществена сигурност и 
обществено здраве: 

а) да се приемат действително направени предложения за наемане 
на работа;

б) да се придвижва свободно на територията на държавите членки 
за тази цел;

в) да престоява в държава членка за целите на заетостта, в 
съответствие с разпоредбите, уреждащи заетостта на 
гражданите от тази държава, предвидени в законови, 
подзаконови или административни разпоредби;

г) да остава на територията на държава членка след наемане на 
работа в тази държава, при условията, които се предвиждат в 
регламенти, съставени от Комисията.

4. Разпоредбите на настоящия член не се прилагат по отношение на 
заетостта в публичната администрация.

Член 48 от ДФЕС, който също така фигурира в главата относно работниците в дела 
относно свободното движение на хора, услуги и капитали, съдържа следната 
формулировка (подчертаването е добавено):
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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 на всички периоди, които се зачитат по съответните 
национални законодателства, за придобиване и запазване на 
правото на обезщетение и за изчисляване на размера на 
обезщетението;

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 53 от ДФЕС, който фигурира в главата относно правото на установяване в дела 
относно свободното движение на хора, услуги и капитали, съдържа следната 
формулировка (подчертаването е добавено):

Член 53
(предишен член 47 от ДЕО)

1.  За да се улесни започването и упражняването на дейност като 
самостоятелно заето лице, Европейският парламент и Съветът, като 
действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, 
издават директиви, които имат за цел взаимното признаване на 
дипломи, удостоверения и други доказателства за официални 
квалификации, както и за координирането на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки 
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относно достъпа до и упражняването на дейности като 
самостоятелно заети лица.

2.  По отношение на медицинските, парамедицинските и 
фармацевтичните професии, постепенното премахване на 
ограниченията ще зависи от координацията на условията за тяхното 
упражняване в различните държави членки.

Член 62 от ДФЕС, който фигурира в главата относно услугите в дела относно 
свободното движение на хора, услуги и капитали, съдържа следната формулировка:

Член 62
(предишен член 55 от ДЕО)

Разпоредбите на членове 51 – 54 се прилагат по отношение на 
материята, уредена от настоящата глава.

Член 91 от ДФЕС, който се намира в дела „Транспорт“, съдържа следната 
формулировка (подчертаването е добавено):

Член 91
(предишен член 71 от ДЕО)

1.  За целите на прилагането на член 90, като се вземат предвид 
специалните аспекти на превозите, Европейският парламент и 
Съветът, като действат в съответствие с обикновената 
законодателна процедура и след консултация с Икономическия и 
социален комитет и с Комитета на регионите, установяват:

а) общи правила, приложими към международния транспорт от и 
към територията на държава членка или преминаване през 
територията на дадена държава членка;

б) условията, при които превозвачите, които не пребивават в 
държава членка, могат да извършват транспортни услуги в тази 
държава;

в) мерки за подобряване на безопасността на транспорта;

г) други необходими разпоредби.

2. При приемането на мерките, посочени в параграф 1, се вземат 
предвид случаите, при които тяхното прилагане би могло сериозно да 
засегне жизненото равнище и нивото на заетост в определени региони, 
както и експлоатацията на транспортното оборудване.



PE636.294v01-00 6/11 AL\1178864BG.docx

BG

III – Съдебна практика относно правното основание

Съгласно установената практика на Съда „изборът на 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. Следователно изборът на неправилно правно основание може да представлява 
основание за отмяна на въпросния акт.

Ако става въпрос за няколко правни основания, следва да бъде установено дали 
предложеният акт:

1. има повече от една цел или е съставен от няколко части, едната от които може да 
бъде определена като основна или преобладаваща цел или част, докато другата е 
само акцесорна; или 

2. преследва едновременно няколко цели или е съставен от множество неразривно 
свързани съставни части, без една от тях да е второстепенна по отношение на 
другата или да е опосредена от нея.

Съгласно практиката на Съда в първия случай актът трябва да има едно-единствено 
правно основание, а именно правното основание, което съответства на основната или 
преобладаващата цел или съставна част, а във втория случай актът трябва да бъде 
основан на съответните различни правни основания.2

IV. Цел и съдържание на предложения регламент

Целта на предложението е да се създаде „Европейски орган по труда“ (ЕОТ), за да се 
гарантира, че правилата на ЕС относно трудовата мобилност се прилагат по 
справедлив, прост и ефективен начин, и да се оказва съдействие на държавите членки и 
на Комисията при координирането на системите за социална сигурност в рамките на 
Съюза. Това ще бъде постигнато чрез възлагане на ЕОТ на редица оперативни задачи, а 
именно да предоставя съответна информация и услуги за гражданите и работодателите, 
както и да подкрепя държавите членки в схемите за сътрудничество, обмена на 
информация, съгласуваните и съвместните инспекции, оценката на риска, изграждането 
на капацитет, медиацията и сътрудничеството в случай на трансгранични нарушения на 
функционирането на пазара на труда.

Съществуващите структури и инструменти на ЕС в областта на трансграничната 
трудова мобилност и координацията на социалната сигурност ще бъдат интегрирани 
или допълнени от ЕОТ чрез съгласуване на задачите, които понастоящем са 
разпръснати в няколко комитета и органи, и ще бъде въведена оперативна подкрепа в 
областта на трудовата мобилност и координацията на социалната сигурност, като по 
този начин ще се повиши съгласуваността на политиката на ЕС по въпросите на 
трансграничната мобилност. Следните органи ще бъдат включени в ЕОТ:

1 Решение от 26 март 1987 г. по дело Комисия/Съвет („Общи тарифни преференции“) (C-45/86, Сборник, 
стр. 1439, точка 5); Решение от 23 октомври 2007 г. по дело Комисия/Съвет (C-440/05, Сборник, стр. I-
9097); Решение от 8 септември 2009 г. по дело Комисия/Парламент и Съвет (C-411/06, Сборник, стр. I-
7585).
2 Вж. решението по дело C-411/06, цитирано по-горе, т. 46 – 47.
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 Европейското бюро за координация на европейската мрежа на службите по 
заетостта (EURES);

 Техническия комитет за свободното движение на работници;
 Комитета от експерти по въпросите на командироването на работници;
 Техническата комисия, Одиторския съвет и Помирителния съвет на 

Административната комисия за координация на системите за социална 
сигурност;

  Европейската платформа с цел да се засили сътрудничеството за 
противодействие на недекларирания труд.

ЕОТ ще помогне да се гарантират правата на работниците и гражданите на равно 
третиране и достъп до възможности за заетост и социална сигурност при 
трансгранични ситуации, както и да се осигури прозрачност за предприятията във 
връзка с местните трудови стандарти в рамките на вътрешния пазар. Освен това той ще 
подпомага сътрудничеството между националните органи с цел да се гарантира 
спазването на социалните права на работниците и гражданите и да се предотвратяват 
измамите и злоупотребите.

Предложеният регламент ще допринесе за изпълнението на принципите и правата, 
определени в европейския стълб на социалните права, обявен през 2017 г. по време на 
социалната среща на върха в Гьотеборг, по-специално чрез насърчаване на 
осведомеността за възможностите за обучение и учене през целия живот за мобилните 
граждани и чрез активна подкрепа за заетостта, и в по-общ план – чрез ефикасното и 
ефективно прилагане на правото на Съюза в областта на трудовата мобилност и 
координацията по въпросите на социалната сигурност, както и прилагането на 
колективните споразумения за изпълнение на това законодателство на Съюза.  

Съгласно обяснителния меморандум към предложението регламентът ще се основава 
на общия подход към децентрализираните агенции на ЕС3. Освен това се конкретизира, 
че регламентът ще осигури необходимата правна сигурност за създаването на ЕОТ, 
която не може да бъде постигната с други правни инструменти.

Предварителното споразумение се състои от 48 съображения, 49 члена (разделени на 
шест глави) и приложение.

В съображения 1 – 4а се посочва контекстът на политиката, а в съображения 5 – 9 се 
определя обхватът на регламента. В съображение 8 се уточнява, че обхватът на 
дейностите на ЕОТ, и по-специално въпросът дали обхватът на неговите дейности 
следва да бъде разширен, за да включва допълнителни актове на Съюза, обхващащи 
специфичните за сектора нужди в областта на международния транспорт, следва да 
бъде предмет на периодична оценка и периодичен преглед. 

В съображение 10 се посочва, че ЕОТ не следва да създава нови права и задължения за 
физическите лица и работодателите, включително икономическите оператори или 
организациите с нестопанска цел, тъй като действията на ЕОТ следва да ги обхващат в 
степента, в която те са обхванати от правото на Съюза в рамките на приложното поле 

3 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_bg.pdf

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_bg.pdf
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на настоящия регламент.

В съображения 11 – 13 се определят условията за сътрудничество със и между 
държавите членки и други органи.

Съображения 14 – 14а обхващат инспекциите, съображение 15 – капацитета за анализ и 
оценка на риска, съображение 16 – оперативната помощ, съображение 16 – 
сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд и съображение 17 – 
медиацията. 

В съображения 20 – 24 е посочена управленската структура на ЕОТ, връзката му със 
заинтересованите страни и бюджетните и практическите аспекти на функционирането 
му.

Съображения 25 – 31 се отнасят до защитата на данните, прозрачността, одита, 
въпросите, свързани с персонала, и отношенията на ЕОТ с други агенции и органи на 
Съюза. 

В съображения 32 – 37 е изложена връзката с друго законодателство на Съюза и 
стандартни съображения относно субсидиарността, пропорционалността и основните 
права.

Глава I „Принципи“ се състои от членове относно предмета и приложното поле, целите 
и правния статут на ЕОТ. В член 1 се изброяват всички актове на Съюза, които попадат 
в обхвата на дейностите на ЕОТ4:

 Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на 
предоставянето на услуги;

 Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност;
 Регламент (ЕС) № 492/2011 относно свободното движение на работници в 

Съюза;
 Директива 2014/54/ЕС относно мерки за улесняване на упражняването на 

правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на 
работници;

 Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 
2016 г. относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на 
работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на 
труда;

 Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от 
социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт;

 Директива 2006/22/ЕО относно минималните условия за изпълнение на 
социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт;

 Регламент (ЕО) № 1071/2009 за установяване на общи правила относно 
условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията 
автомобилен превозвач.

4 Вж. член 1 от предварителното споразумение относно пълните заглавия и данните за публикацията в 
ОВ на тези актове.
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Глава II „Задачи на Органа“ се състои от членове 5 – 17 относно информацията за 
трудовата мобилност, координацията на EURES, сътрудничеството и обмена на 
информация между държавите членки, координацията и подкрепата за съгласувани и 
съвместни инспекции, договореностите за съгласувани и съвместни инспекции, 
анализите на трудовата мобилност и оценката на риска, подкрепата за изграждането на 
капацитет, засиленото сътрудничество за справяне с недекларирания труд, 
посредничеството между държавите членки, сътрудничеството с други агенции и 
специализирани органи, оперативната съвместимост и обмена на информация. 

Глава III „Организация на Органа“ се състои от членове 17 – 24 относно 
административната и управленската структура, състава и функционирането на 
Управителния съвет, отговорностите на изпълнителния директор и състава на Групата 
на заинтересованите страни.

Глава IV урежда бюджетни въпроси, свързани с ЕОТ, и се състои от членове 25 – 30.

Глава V урежда въпроси, свързани с персонала, и се състои от членове 31 – 34.

Глава VI „Общи и заключителни разпоредби“ се състои от членове 35 – 51 относно 
привилегиите и имунитетите, езиковия режим, прозрачността и защитата на данните, 
борбата с измамите, оценката и прегледа, административните разследвания, 
сътрудничеството с трети държави, споразумението за седалището и условията за 
дейността, последващите изменения на законодателните актове на ЕС, изброени в 
член 1, и влизането в сила.

V – Определяне на целесъобразното правно основание

Както е видно от първоначалния избор на правни основания на Комисията и очертаните 
по-горе цел и съдържание на споразумението, има четири основни области на задачите 
и целите на ЕОТ, а именно трансгранична трудова мобилност, командироване на 
работници, координация на системите за социална сигурност и силно мобилни услуги 
(напр. международен транспорт).

Правната служба посочва, че тук трябва да се прави разлика между свободното 
предоставяне на услуги и свободното движение на работници, но че въпреки това 
съдебната практика на Съда признава наличието на връзка между тези две свободи5.

Макар и съществуващите законодателни актове на ЕС относно командироването на 
работници да се основават на член 53, параграф 1 и член 62 от ДФЕС, тези членове 
биха могли и да не са част от правното основание за разглеждания регламент, тъй като 
е посочено изрично, че те могат да приемат само формата на директиви ( „... 
Европейският парламент и Съветът ... издават директиви...“ ).

При това положение остават член 46, член 48 и член 91, параграф 1 от ДФЕС.

Тъй като член 46 от ДФЕС предвижда издаването на директиви или регламенти, 

5 Вж. становището на Правната служба, SJ-0252/18, точка 21.
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необходими за постигане на свободно движение на работниците, а целта и 
съдържанието на разглеждания регламент, включително предвидените задачи на ЕОТ, 
са пряко свързани със списъка на действията, които могат да бъдат предприети въз 
основа на този член (и определението в член 45 от ДФЕС, за което той се отнася), е 
ясно, че този член трябва да представлява част от правното основание.

Също така, тъй като член 48 от ДФЕС предвижда приемането на мерки (без никакво 
ограничение по отношение на формата на директиви или регламенти) в областта на 
социалната сигурност, които са необходими за осигуряване на свободно движение на 
работниците, независимо дали са наети, или самостоятелно заети, и тъй като това е 
пряко свързано с целта и съдържанието на разглеждания регламент, включително 
предвидените задачи на ЕОТ, този член също трябва да бъде част от правното 
основание.

Що се отнася до това дали някой от тези два члена е второстепенен по отношение на 
другия или опосреден от него, би могло да се твърди, че тъй като член 48 от ДФЕС се 
отнася до „които са необходими за гарантиране на свободно движение на 
работниците“, той би могъл да се счита за акцесорен на член 46 от ДФЕС, но тъй като 
този регламент създава агенция, която да координира работата и в двете области, като 
свързва няколко законодателни акта, независимо дали се основават на едното, или на 
двете правни основания, и като обединява няколко органа и в двете области, трябва да 
се заключи, че регламентът преследва едновременно двете цели и е съставен от двете 
съставни части и че в този случай те са неразривно свързани, без никоя от тях да е 
второстепенна по отношение на другата или да е опосредена от нея.

Следователно членове 46 и 48 от ДФЕС трябва заедно да бъдат част от правното 
основание за регламента.

Тогава остава въпросът дали член 91, параграф 1 относно транспорта също следва да 
представлява част от правното основание.

Въпреки че има няколко законодателни акта в областта на транспорта, изброени в 
член 1, които ще бъдат обхванати от обхвата на дейностите на ЕОТ, трябва да се 
припомни, че в съображение 8 се уточнява, че обхватът на дейностите на ЕОТ, и по-
специално въпросът дали обхватът на неговите дейности следва да бъде разширен, за 
да включва допълнителни актове на Съюза, обхващащи специфичните за сектора 
нужди в областта на международния транспорт, следва да бъде предмет на периодична 
оценка и периодичен преглед. Следователно може да се твърди, че намерението никога 
не е било транспортът да бъде включен като специфична и отделна категория в 
дейностите на ЕОТ и че това правно основание е само акцесорно по отношение на 
основните или преобладаващите цели и компоненти, а именно трансграничната трудова 
мобилност и координацията на системите за социална сигурност, правилата за които се 
прилагат при всички случаи за работниците в транспортния сектор6.

Следователно не е необходимо да се включи член 91, параграф 1 относно транспорта в 
правното основание на регламента.

6 Пак там, точки 23 – 34.
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На последно място, Правната служба припомня, че Договорите не предвиждат единно и 
конкретно правно основание за създаването на агенции или органи на Съюза и че те 
могат да се основават по-скоро на по-конкретни, материалноправни основания за 
политиките на Съюза, например член 114 от ДФЕС, когато целта е да се подобри 
функционирането на вътрешния пазар. В допълнение към примерите, посочени от 
Правната служба7, тук може да се посочи също, че предшественикът на Службата на 
Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) първоначално се основаваше 
на клаузата за гъвкавост, но когато преди няколко години регламентът, с който беше 
създаден Службата8, беше актуализиран по същество, правното основание беше 
променено на член 118 от ДФЕС относно интелектуалната собственост, който 
междувременно беше включен в ДФЕС с приемането на Договора от Лисабон. 

Този пример предоставя допълнителна подкрепа за позицията, че правното основание 
за регламента за ЕОТ следва да бъдат конкретните материалноправни основания за 
упражняването на въпросните политики на Съюза, а именно член 46 от ДФЕС относно 
свободното движение на работници и член 48 от ДФЕС относно мерките в областта на 
социалната сигурност.

VI – Заключение и препоръка

Предвид предходния анализ членове 46 и 48 от ДФЕС съставляват правилното правно 
основание за предварителното споразумение по регламента.

Следователно на своето заседание от 4 март 2019 г. комисията по правни въпроси реши 
с 19 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 „въздържал се“9 да препоръча  комисията по 
заетост и социални въпроси да се съгласи с горепосоченото правно основание с оглед 
на гласуването на текста на предварителното споразумение, както е предложено в 
текста, одобрен от Корепер на 21 февруари 2019 г.

С уважение,

Павел Свобода

7 Пак там, точка 9 и бележка под линия 5 към тази точка.
8 Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката на 
Европейския съюз (ОВ L 154, 16.6.2017 г., стр. 1)
9 На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател), Жан‑Мари Кавада, Мади 
Делво (заместник-председател), Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Костас Хрисогонос, Паскал Дюран, 
Хейди Хаутала, Саджад Карим, Силвия‑Ивон Кауфман, Евелин Регнер, Райнер Виланд, Тадеуш Звефка, 
Каролине Грасвандер‑Хайнц (съгласно член 200, параграф 2), Агнешка Козловска‑Райевич (заместник на 
Франсис Замит Димек съгласно член 200, параграф 2), Алекс Майер (заместник на Мери Хънибол 
съгласно член 200, параграф 2), Андрей Новаков (заместник на Емил Радев съгласно член 200, 
параграф 2) и Годеливе Квистхауд‑Ровол (заместник на Аксел Фос съгласно член 200, параграф 2).


