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Относно: Становище относно правното основание на предложението за директива 
на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, 
подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза  (COM(2018)0218 – 
C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

Уважаеми господин Председател,

На 18 февруари 2019 г. в съответствие с член 39, параграф 5 от Правилника за 
дейността комисията по правни въпроси реши служебно да предостави второто 
становище относно целесъобразността на правното основание на предложението за 
директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи 
сигнали за нарушения на правото на Съюза, във връзка с резултатите от 
междуинституционалните преговори.

Комисията базира предложението си на няколко секторни правни основания. Правното 
основание се изразява по следния начин: 

„като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално член 16, член 33, член 43, член 50, член 53, параграф 1, член 62, член 91, 
член 100, член 103, член 109, член 114, член 168, член 169, член 192, член 207 и член 325, 
параграф 4 от него, и Договора за създаване на Европейската общност за атомна 
енергия, и по-специално член 31 от него,“

В рамките на срока за внасяне на изменения с редица изменения бяха предложени 
допълнения към правното основание. Вследствие на това на 25 октомври 2018 г. 
комисията по правни въпроси прие становище относно правното основание по 
отношение на целесъобразността на тези изменения. Съветът също така разгледа и 
промени правното основание на предложението на Комисията в своя общ подход. 
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В окончателното споразумение съзаконодателите се споразумяха да заличат членове 
33, 62, 103, 109 и 207 от ДФЕС, като в същото време определиха, че позоваванията на 
член 43 се отнасят до неговия втори параграф, позоваванията на член 168 от ДФЕС – до 
неговия четвърти параграф, а позоваванията на член 192 – до неговия първи параграф. 
Следователно е уместно да се проучи дали правното основание, посочено в 
окончателното споразумение, е целесъобразно.

I – Контекст

В резолюцията си от 24 октомври 2017 г. относно законосъобразните мерки за защита 
на лицата, подаващи сигнали за нередности, действащи в обществен интерес, и в 
резолюцията си от 20 януари 2017 г. относно ролята на лицата, подаващи сигнали за 
нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС Парламентът призова 
Комисията да представи хоризонтално законодателно предложение, за да гарантира 
високо равнище на защита на лицата, подаващи сигнали за нередности в ЕС, както в 
публичния, така и в частния сектор и в националните институции и институциите на 
ЕС.

Понастоящем правилата за лицата, подаващи сигнали за нарушения, съществуват в 
някои области на правото на Съюза, например в Правилника за длъжностните лица и в 
някои регламенти, свързани с изпирането на пари и финансовите пазари.  

Настоящото предложение за директива предвижда правила за лицата, подаващи 
сигнали за нередности, които се прилагат по отношение на нарушения на правото на 
Съюза в областите, указани в приложното поле и в приложението, което съдържа 
списък на съответните законодателни актове на Съюза, посочени пряко или чрез 
позоваване. 

II – Относими членове от Договорите 

Член 16 от ДФЕС гласи следното: 

Член 16

1. Всеки има право на защита на личните му данни.
2. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с 
обикновената законодателна процедура, определят правилата за защита на 
физическите лица по отношение на обработката на личните данни от страна на 
институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, както и от държавите 
членки при извършване на дейности, които попадат в обхвата на правото на Съюза, 
както и по отношение на свободното движение на тези данни. Спазването на тези 
правила е предмет на контрол от страна на независими органи.
Правилата, приети въз основа на настоящия член, не засягат специфичните правила, 
предвидени в член 39 от Договора за Европейския съюз.

Член 33 от ДФЕС гласи следното:

Член 33
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В рамките на приложното поле на Договорите, Европейският парламент и Съветът, 
като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат 
мерки за засилване на митническото сътрудничество между държавите членки и 
между тях и Комисията.

Член 43 от ДФЕС гласи следното:

Член 43

1. Комисията представя предложения за изработването и прилагането на Обща 
селскостопанска политика, включително за замяна на националните организации с 
една от формите на обща организация, предвидена в член 40, параграф 1, както и за 
прилагането на мерките, посочени в настоящия дял.
Предложенията отчитат взаимната зависимост между селскостопанските 
проблеми, споменати в настоящия дял.
2. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с 
обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и 
социален комитет, създават общата организация на селскостопанските пазари, 
предвидена в член 40, параграф 1, и приемат останалите разпоредби, необходими за 
постигането на целите на общата селскостопанска политика и общата политика в 
областта на рибарството.
3. Съветът, по предложение на Комисията, приема мерки за определяне на цените, 
налозите, помощите и количествените ограничения, както и за определянето и 
разпределянето на възможностите за риболов.
4. В съответствие с параграф 2, националните пазарни организации могат да бъдат 
заменени от общата организация, предвидена в член 40, параграф 1, ако:
a) общата организация предлага на държавите членки, които се противопоставят на 
тази мярка, и които имат своя собствена организация за съответното производство 
равностойни гаранции за заетостта и жизнения стандарт на засегнатите 
производители, като се вземат предвид възможните промени и специализацията, 
която ще бъде необходима с течение на времето;
б) тази организация осигурява условия за търговия в рамките на Съюза подобни на 
онези, които съществуват на националния пазар.
5. Ако се създаде обща организация за някои суровини без да е налице обща 
организация за съответните преработени продукти, тези суровини, които са 
предназначени за производството на преработени продукти за износ в трети страни 
могат да бъдат внасяни и от страни извън Съюза.

Член 50 от ДФЕС гласи следното:

Член 50

1. За да се постигне свободата на установяване в определена дейност, Европейският 
парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената 
законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет, 
приемат директиви.
2. Европейският парламент, Съветът и Комисията изпълняват функциите, които са 
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им възложени в съответствие с предходните разпоредби в частност:
a) като отдават, като общо правило, приоритетно значение на дейностите, при 
които свободата на установяване е от особено съществено значение за развитието 
на производството и търговията;
б) като осигуряват тясно сътрудничество между компетентните органи в 
държавите членки с цел уточняване на специфичното положение на различни 
дейности в рамките на Съюза;
в) като отменят тези административни процедури и практики, които произтичат 
или от националното законодателство, или от споразумения, сключени преди това 
между държавите членки, чието запазване би представлявало пречка за 
осъществяването на свободата на установяване;
г) като гарантират, че работниците от една държава членка, заети на работа на 
територията на друга държава членка, могат да останат на тази територия с цел 
започването на дейност като самостоятелно заети лица, когато те отговарят на 
условията, на които би се изисквало да отговарят, ако влизаха в тази държава по 
времето, когато са имали намерение да започнат осъществяването на такава 
дейност;
д) като предоставят възможност на гражданин на една държава членка да 
придобива и ползва земи и сгради на територията на друга държава членка, 
доколкото това не противоречи на принципите, предвидени в член 39, параграф 2;
е) като осъществяват постепенно премахване на ограниченията върху свободата на 
установяване във всеки вид дейност, както по отношение условията за създаване на 
търговски представителства, клонове или дъщерни дружества на територията на 
държава членка, така и до условията за назначаването на персонал, който 
принадлежи към главното предприятие на мениджърски или контролни длъжности в 
такива търговски представителства, клонове или дъщерни дружества;
ж) посредством координирането до необходимата степен на гаранциите, които се 
изискват от държавите членки от дружествата по смисъла на член 54, втора алинея, 
за да се защитят интересите на техните членове и на третите лица, с оглед тези 
гаранции да станат равностойни в целия Съюз;
з) като се уверят взаимно, че условията на установяване не се нарушават от помощи, 
предоставяни от държавите членки.

Член 53, параграф 1 от ДФЕС гласи следното:

Член 53, параграф 1

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 относно достъпа до и 
упражняването на дейности като самостоятелно заети лица.
Член 153 от ДФЕС гласи следното:

Член 62 от ДФЕС гласи следното:
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Член 62

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

Член 91 от ДФЕС гласи следното:

Член 91

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:
a) 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.

Член 100 от ДФЕС гласи следното:

Член 100

1. Разпоредбите на настоящия дял се прилагат по отношение на железопътния, 
автомобилния и вътрешния воден транспорт.
2. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с 
обикновената законодателна процедура, могат да приемат съответните разпоредби 
относно морския и въздушния транспорт. Те действат след консултация с 
Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите.

Член 103 от ДФЕС гласи следното:

Член 103

1. Регламентите или директивите, необходими за прилагането на принципите, 
залегнали в членове 101 и 102, се приемат от Съвета, по предложение на Комисията и 
след консултация с Европейския парламент.
2. Разпоредбите, посочени в параграф 1, са предназначени в частност:
a) да гарантират спазването на забраните, предвидени в член 101, параграф 1 и член 
102, като предвидят глоби и периодични имуществени санкции;
б) да предвидят подробни правила за прилагането на член 101, параграф 3, като се 
вземе предвид необходимостта да се осигури от една страна ефективен контрол, и 
от друга опростяването на административните процедури в максималната 
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възможна степен;
в) да определят, ако съществува необходимост от това в различните отрасли от 
икономиката, обхвата на приложение на членове 101 и 102;
г) да определят съответните функции на Комисията и на Съда на Европейския съюз, 
при прилагането на разпоредбите на настоящия параграф;
д) да определят отношението между националните законодателства и разпоредбите 
на настоящия раздел или приетите въз основа на настоящия член разпоредби.

Член 102 от ДФЕС гласи следното:

Член 102

Забранена като несъвместима с вътрешния пазар е всяка злоупотреба от страна на 
едно или повече предприятия с господстващо положение в рамките на вътрешния 
пазар или в съществена част от него, доколкото тя може да повлияе върху 
търговията между държавите членки.
Такава злоупотреба в частност може да се изразява в:
a) пряко или косвено налагане на нелоялни покупни или продажни цени или на други 
несправедливи условия за търговия;
б) ограничаване на производството, пазарите или технологичното развитие във вреда 
на потребителите;
в) прилагане на различни условия по отношение на еквивалентни сделки с други 
търговски партньори, като по този начин ги поставя в сравнително по-
неблагоприятно положение;
г) поставяне на сключването на договорите в зависимост от приемането на 
допълнителни задължения, които по своя характер или в съответствие с 
търговската практика нямат връзка с предмета на тези договори.

Член 109 от ДФЕС гласи следното:

Член 109

Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския 
парламент, може да приема подходящи регламенти за прилагането на членове 107 и 
108 и в частност може да определя условията, при които се прилага член 108, 
параграф 3, както и категориите помощи, които са изключени от тази процедура.

Член 114 от ДФЕС гласи следното:

Член 114

1. Освен ако в Договорите не е предвидено друго, следващите разпоредби се прилагат 
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.
2. Параграф 1 не се прилага за данъчни разпоредби, за разпоредби, отнасящи се до 
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свободното движение на хора, нито пък за тези, отнасящи се до правата и 
интересите на заетите лица.
3. В своите предложения, предвидени в параграф 1, в областта на здравето, 
сигурността, защитата на околната среда и защитата на потребителите, 
Комисията приема за база високо равнище на защита, като взема под внимание, по-
специално, всяко ново развитие, основаващо се на научните факти. В рамките на 
съответните си правомощия, Европейският парламент и Съветът също ще полагат 
усилия да постигнат тази цел.
4. Ако след приемане от Европейския парламент и Съвета, от Съвета или от 
Комисията, на мярка за хармонизиране, една държава членка счете за необходимо да 
запази националните си разпоредби, на основание значими нужди, посочени в член 36 
или отнасящи се до защитата на околната или работната среда, тя уведомява 
Комисията за тях и посочва основанията за тяхното запазване.
5. Освен това, без да се засягат разпоредбите на параграф 4, ако след приемането от 
Европейския парламент и Съвета, от Съвета или от Комисията, на мярка за 
хармонизиране, държава членка счете за необходимо да въведе национални 
разпоредби, основаващи се на нови научни доказателства, свързани със защитата на 
околната или работната среда поради специфичен проблем на тази държава членка, 
който е възникнал след приемането на мярката за хармонизиране, тя уведомява 
Комисията за предприетите мерки и за основанията за тяхното приемане.
6. В срок от шест месеца след уведомяванията, посочени в параграфи 4 и 5, 
Комисията одобрява или отхвърля въпросните национални разпоредби, след като 
установи дали те представляват или не представляват средство за произволна 
дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки, и 
дали препятстват или не препятстват функционирането на вътрешния пазар.
При липса на решение на Комисията в този срок националните разпоредби, посочени в 
параграфи 4 и 5, се считат за одобрени.
Когато това е оправдано поради сложността на въпроса и при липса на опасност за 
човешкото здраве, Комисията може да уведоми заинтересованата държава членка, 
че срокът, посочен в настоящия параграф, може да бъде продължен за нов период от 
шест месеца.
7. Когато, в съответствие с параграф 6, на държава членка е разрешено да запази или 
да въведе национална разпоредба, дерогираща прилагането на мярката за 
хармонизиране, Комисията незабавно преценява дали да предложи привеждането в 
съответствие на тази мярка.
8. Когато държава членка повдигне специфичен проблем, свързан с общественото 
здраве в област, която е била обект на предходни мерки за хармонизиране, тя 
уведомява Комисията, която незабавно преценява дали да предложи подходящи мерки 
на Съвета.
9. Чрез дерогация от процедурата, предвидена в членове 258 и 259, Комисията и всяка 
държава членка могат пряко да сезират Съда на Европейския съюз, ако счита, че 
друга държава членка упражнява неправомерно правомощията, предвидени в 
настоящия член.
10. Посочените по-горе мерки за хармонизиране съдържат, в съответните случаи, 
защитна клауза, предоставяща на държавите членки правото да приемат временни 
мерки, основаващи се на една или повече неикономически причини, посочени в член 36 и 
подчинени на процедура на контрол от Съюза.

Член 168 от ДФЕС гласи следното:
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Член 168

1. При разработването и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза се 
осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве.
Действията на Съюза, които допълват националните политики, са насочени към 
подобряването на общественото здраве, предотвратяването на болестите и 
заболеваемостта при хората и на източниците на опасност за физическото и 
психичното здраве. Тези действия обхващат също борбата с големите заплахи за 
здравето, като поощряват научните изследвания относно техните причини, 
пренасяне и предотвратяване, а също така и здравната информация и просвета, 
както и наблюдението на сериозните трансгранични здравни заплахи, ранното 
оповестяване в случай на такива заплахи и борбата с тях.
Съюзът допълва действията на държавите членки за намаляване на вредата от 
наркотиците за здравето, включително посредством информация и превантивни 
мерки.
2. Съюзът поощрява сътрудничеството между държавите членки в областите, 
посочени в настоящия член, и ако е необходимо, оказва подкрепа на техните действия. 
Той насърчава, по-специално, сътрудничеството между държавите членки с цел 
подобряване на взаимното допълване на здравните им услуги в граничните райони.
Държавите членки, във връзка с Комисията, координират помежду си своите 
политики и програми в областите, посочени в параграф 1. Комисията може в тясна 
връзка с държавите членки да предприема всякаква полезна инициатива за 
развитието на тази координация, по-конкретно инициативи за установяване на 
насоки и показатели, организиране на обмен на най-добри практики и подготовка на 
елементите, необходими за периодично наблюдение и оценка. Европейският 
парламент получава изчерпателна информация за това.
3. Съюзът и държавите членки насърчават сътрудничеството с трети страни и с 
компетентните международни организации в областта на общественото здраве.
4. Чрез дерогация от член 2, параграф 5 и член 6, буква a), и съгласно член 4, параграф 
2, буква к), 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, допринася за постигането на целите, 
посочени в настоящия член, като приема с цел преодоляване на общите проблеми на 
безопасността:
a) мерки, въвеждащи високи стандарти на качество и на сигурност на органите и 
субстанциите от човешки произход, на кръвта и кръвните продукти; тези мерки не 
са пречка всяка държава членка да запази или да въведе по-стриктни защитни мерки;
б) мерки във ветеринарната и фитосанитарната област, които имат за пряка цел 
закрилата на общественото здраве;
в) мерки за определяне на високи стандарти за качество и безопасност на 
медицинските продукти и изделия.
5. Европейският парламент и Съветът, в съответствие с обикновената 
законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет и с 
Комитета на регионите, могат освен това да приемат насърчителни мерки с цел 
опазване и подобряване на човешкото здраве, и по-специално за борба с тежките 
трансгранични проблеми, както и мерки за наблюдение на сериозните трансгранични 
здравни заплахи, ранното оповестяване в случай на такива заплахи и борбата с тях, 
както и мерки, които имат за непосредствена цел опазването на общественото 
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здраве по отношение на употребата на тютюн и злоупотребата с алкохол, като се 
изключва всякакво хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на 
държавите членки.
6. Съветът може, по предложение на Комисията, да приеме препоръки за целите, 
изброени в настоящия член.
7. Действията на Съюза са съобразени изцяло с отговорностите на държавите 
членки що се отнася до определянето на тяхната здравна политика, както и в 
организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. 
Отговорностите на държавите членки включват управлението на здравните услуги и 
медицинските грижи, както и разпределянето на ресурсите, които са им 
предоставени. Мерките, посочени в параграф 4, буква a), не засягат националните 
разпоредби относно донорството на органи и на кръв, нито тяхното използване за 
медицински цели.

Член 169 от ДФЕС гласи следното:

Член 169

1. С цел подкрепа на интересите на потребителите и осигуряването на високо 
равнище на защита на потребителите, Съюзът съдейства за закрилата на здравето, 
сигурността и икономическите интереси на потребителите, както и за развитието 
на тяхното право на информация, просвета и самоорганизиране с цел защита на 
техните интереси.
2. Съюзът допринася за постигането на целите, посочени в параграф 1, посредством:
a) мерки, които той приема по силата на член 114 в рамките на доизграждането на 
вътрешния пазар;
б) мерки, които подкрепят и допълват политиката, осъществявана от държавите 
членки и осигуряват наблюдението върху нея.
3. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с 
обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и 
социален комитет, приемат мерките, посочени в параграф 2, буква б).
4. Мерките, приети по силата на параграф 3, не са пречка за която и да е държава 
членка да запази или въведе по-стриктни защитни мерки. Тези мерки трябва да бъдат 
съвместими с Договорите. Те се съобщават на Комисията.

Член 192 от ДФЕС гласи следното:

Член 192

1. 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, приемат решения относно 
действията, които Съюзът трябва да предприеме, за да постигне целите, посочени в 
член 191.
2. Чрез дерогация от процедурата за вземане на решение, предвидена в параграф 1 и 
без да се накърнява член 114, Съветът с единодушие, в съответствие със специална 
законодателна процедура и след като се консултира с Европейския парламент, 
Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, приема:
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a) разпоредби предимно от фискален характер;
б) мерки, които се отнасят до:
– градоустройството и устройството на територията;
– количественото управление на водните ресурси или мерки, които се отнасят пряко 
или косвено до наличието на такива ресурси;
– земеползването с изключение на управлението на отпадъците;
в) мерки, които съществено влияят върху избора на държавите членки между 
различни енергоизточници и общата структура на тяхното енергоснабдяване.
Съветът, като действа с единодушие, по предложение на Комисията и след 
консултация с Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите, може да позволи прилагането на обикновената 
законодателна процедура в областите, посочени в първата алинея.
3. Програмите за действие от общ характер, които определят приоритетните цели, 
които трябва да бъдат постигнати, се приемат от Европейския парламент и 
Съвета, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура и 
след консултация с Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите.
Мерките, необходими за изпълнението на тези програми, се приемат съгласно 
условията, предвидени в параграф 1 или в параграф 2, в зависимост от случая.
4. Без да се засягат някои мерки, приети от Съюза, държавите членки финансират и 
осъществяват политика в областта на околната среда.
5. без да се засяга принципът „замърсителят плаща“, ако мярка, основаваща се на 
разпоредбите на параграф 1, е свързана с разходи, които изглеждат непосилно големи 
за съответните органи в държава членка, тази мярка предвижда разпоредби под 
формата на:
– временни дерогации и/или
– финансова подкрепа от Кохезионния фонд, създаден в съответствие с разпоредбите 
на член 177.

Член 207 от ДФЕС гласи следното:

Член 207

1. Общата търговска политика се основава на единни принципи, по-специално по 
отношение на промените в тарифните ставки, сключването на тарифни и търговски 
споразумения в областта на търговията със стоки и услуги, и търговските аспекти 
на интелектуалната собственост, преките чуждестранни инвестиции, 
уеднаквяването на мерките за либерализиране, експортната политика, както и 
мерките за търговска защита, включително онези, които следва да се предприемат в 
случай на дъмпинг или субсидии. Общата търговска политика се провежда съгласно 
принципите и целите на външната дейност на Съюза.
2. Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти в 
съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат мерки за 
определяне на рамката, в която се осъществява общата търговска политика.
3. Когато трябва да се договарят и сключват споразумения с една или повече трети 
страни или международни организации, се прилага член 218 при спазване на 
специфичните разпоредби на настоящия член.
Комисията представя препоръки на Съвета, който я упълномощава да започне 
необходимите преговори. Съветът и Комисията са длъжни да следят за 
съвместимостта на договорените споразумения с вътрешните политики и правила на 
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Съюза.
Тези преговори се водят от Комисията в консултация със специален комитет, 
назначен от Съвета, който я подпомага в тази задача, и в рамките на указанията, 
които Съветът може да ѝ отправи. Комисията докладва редовно на специалния 
комитет, както и на Европейския парламент, относно хода на преговорите.
4. Съветът действа с квалифицирано мнозинство относно договарянето и 
сключването на споразуменията, посочени в параграф 3.
По отношение на договарянето и сключването на споразумения в областта на 
търговията с услуги и търговските аспекти на интелектуалната собственост, както 
и по отношение на преките чуждестранни инвестиции, Съветът действа с 
единодушие, когато съответното споразумение съдържа разпоредби, за които се 
изисква единодушие за приемането на вътрешни правила.
Съветът действа с единодушие и относно договарянето и сключването на 
споразумения:
a) в областта на търговията с културни и аудиовизуални услуги, когато съществува 
риск тези споразумения да засегнат културното и езиково многообразие на Съюза;
б) в областта на търговията със социални, образователни и здравни услуги, когато 
съществува риск тези споразумения сериозно да нарушат организацията на тези 
услуги на национално равнище и да засегнат отговорността на държавите членки по 
предоставянето на тези услуги.
5. Договарянето и сключването на международни споразумения в областта на 
транспорта се уреждат от разпоредбите на дял VI, трета част, и на член 218.
6. Упражняването на компетентността, предоставена от настоящия член в 
областта на общата търговска политика, не засяга разграничаването на 
компетентността между Съюза и държавите членки, и не води до хармонизиране на 
законовите или подзаконовите разпоредби на държавите членки, доколкото 
Договорите изключват такова хармонизиране.

Член 325, параграф 4 от ДФЕС гласи следното:

Член 325, параграф 4

4. Европейският парламент и Съветът, като действа в съответствие с 
обикновената законодателна процедура и след консултация със Сметната палата, 
приемат необходимите мерки в областта на предотвратяването и на борбата с 
измамата, засягаща финансовите интереси на Съюза, с цел да осигури ефективна и 
равностойна защита в държавите членки, както и в институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза.

Член 31 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия гласи 
следното:

Член 31 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

Основните стандарти се изготвят от Комисията, след като тя е получила 
становището на група лица, определени от Научния и технически комитет измежду 
научни експерти, и в частност експерти по обществено здраве в държавите членки. 
Комисията иска становището на Икономическия и социален комитет относно така 
изготвените основни стандарти. 
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След консултации с Европейския парламент, Съветът, с квалифицирано мнозинство 
по предложение на Комисията, която му изпраща становищата на тези комитети, 
получени от нея, установява основните стандарти.

III – Общ принцип за избор на правно 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.

Поради това в този случай следва да бъде установено дали предложеният акт:

1. има повече от една цел или се състои 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 някоя 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

Освен това съгласно установената практика на Съда е възможна комбинацията от 
няколко правни основания, ако те са неразривно свързани, без едното от тях да е 
второстепенно и косвено обвързано с другите, но само ако те не водят до несъвместими 
процедури за вземане на решения.3 Правните основания, които се предлага да бъдат 
добавени, трябва да бъдат оценени в тази светлина, т.е. въз основа на това дали 
предвиждат обикновената законодателна процедура или по друг начин са съвместими с 
правното основание, предложено от Комисията.

IV – Цел и съдържание съгласно временно договореното от съзаконодателите

Целта на директивата, както беше временно договорена, е да се постигне двойната цел 
за по-ефективно прилагане по отношение на нарушенията на правото на Съюза и за 
осигуряване на високо равнище на защита на лицата, подаващи сигнали за такива 
нарушения, и има хоризонтален характер. Функцията на правното основание е да 
определи политиките и областите от правото на Съюза, за които тази цел може да се 

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.
3 Решения от 6 ноември 2008 г., Парламент/Съвет, C-155/07, EU:C:2008:605, т. 37; и от 3 септември 

2009 г., Парламент/Съвет, C-166/07, EU:C:2009:499, т. 68 и 69.
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прилага в един законодателен акт, като се имат предвид процедурните ограничения. 

Областите на политиката, които предложението е предназначено да обхване, са 
посочени в член 1. Това са: i) обществени поръчки; ii) финансовите услуги, 
предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; iii) 
безопасност на продуктите; iv) безопасност на транспорта; v) опазване на околната 
среда; vi) ядрена безопасност; vii) безопасност на храните и фуражите, здраве на 
животните и хуманно отношение към тях;; viii) обществено здраве; ix) защита на 
потребителите; и x) защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни и 
сигурност на мрежите и информационните системи. Освен това са включени 
финансовите интереси на Съюза по смисъла на член 325 от ДФЕС, както и нарушения 
свързани с вътрешния пазар, както е посочено в член 26, параграф 2 от ДФЕС, по 
отношение на действия, които нарушават правилата за корпоративното данъчно 
облагане, или договорености, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което 
противоречи на предмета или на целта на приложимото корпоративно данъчно 
законодателство. 

V – Анализ и определяне на целесъобразното правно основание

Както е посочено по-горе, предложението обхваща редица области на политиката и тъй 
като в Договорите не съществува единна разпоредба, която да обхваща нейната цел, е 
неизбежно правното основание да се състои от позовавания на няколко разпоредби. 
Желателно е обаче, доколкото е възможно, да се ограничи броят на разпоредбите, 
посочени в позоваването, определящо правното основание. 

В окончателното споразумение беше приета позицията, че редица области на 
политиката могат да бъдат обхванати от член 114 от ДФЕС, който съгласно съдебната 
практика на Съда е правилното правно основание за сближаването на 
законодателствата на държавите членки с цел подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар. Според Съвета това се прилага за членове 33, 62, 103 и 109 от ДФЕС.  

Член 33 от ДФЕС се отнася до засилването на митническото сътрудничество в рамките 
на Съюза. Член 62 от ДФЕС определя процедурата за приемане на мерки, свързани с 
услугите. Член 102 от ДФЕС съдържа правила, свързани с въпросите на конкуренцията, 
а член 109 от ДФЕС предвижда процедурата по отношение на мерките, свързани с 
държавните помощи. 

От останалите разпоредби всички, с изключение на една, са съвместими от процедурна 
гледна точка. Единственият ясен проблем е по отношение на член 207 от ДФЕС, който 
позволява единствено приемането на регламенти и поради това е несъвместим от 
процедурна гледна точка с предложението под формата на директива. 

В този контекст следва също така да се отбележи, че член 31 от Договора за Евратом се 
позовава на процедура с незаконодателен характер. Съществуват обаче прецеденти, 
които съчетават законодателни и незаконодателни процедури, например Директива 
2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно 
някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право 
за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз 
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в областта на конкуренцията, която е основана на член 103 от ДФЕС (незаконодателна 
процедура) и член 114 от ДФЕС (законодателна процедура).

На последно място, като поясни, че позоваванията на член 43 се отнасят до неговия 
втори параграф, позоваванията на член 168 от ДФЕС – до неговия четвърти параграф, а 
позоваванията на член 192 – до неговия първи параграф, окончателното споразумение 
доведе до обичайната точност по отношение на частите от тези разпоредби, които са от 
значение за предложението на Комисията. 

VI – Заключение и препоръка

Актът е съставен от множество неразривно свързани съставни части, без някоя от тях 
да е второстепенна по отношение на другата или да е опосредена от нея. На тази основа 
общата конструкция на правното основание, предложена от Комисията, е правилна, тъй 
като всяка обхваната област на политиката трябва да бъде подкрепена от разпоредба на 
ДФЕС. 

Като се имат предвид областите на политиката и мерките, обхванати от текста в 
съответствие с временното споразумение, правното основание, установено в него, е 
целесъобразно.

На своето заседание от 18 март 2019 г. комисията по правни въпроси реши с 
единодушие, с 15 гласа „за“4, да препоръча да бъде потвърдено правното основание, 
посочено във временното споразумение.

С уважение,

Павел Свобода

 

4 На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател), Жан‑Мари Кавада (заместник-
председател), Костас Хрисогонос, Серджо Гаетано Коферати, Жофроа Дидие, Паскал Дюран, Роса 
Естарас Ферагут, Юте Гутеланд, Хейди Хаутала, Силвия‑Ивон Кауфман, Виржини Розиер, Аксел Фос, 
Тадеуш Звефка, Доминик Билд (заместник на Мари‑Кристин Бутоне в съответствие с член 200, параграф 
2), Йозеф Вайденхолцер (заместник на Евелин Регнер в съответствие с член 200, параграф 2).


