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Относно: Становище по правното основание на предложението за директива на 
Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата 
с трафика на хора и защитата на жертвите и за отмяна на Рамково 
решение 2002/629/ПВР (COM(2010)0095 – C7-0087/2010 –
2010/0065(COD))

Уважаеми г-н López Aguilar и г-жо Svensson,

С писмо от 7 септември 2010 г. комисията по правата на жените и равенството между 
половете и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, съгласно 
член 37 от Правилника за дейността на ЕП, се обърнаха към комисията по правни 
въпроси с молба за разглеждане на правното основание на предложението за директива 
относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и за 
отмяна на Рамково решение 2002/629/ПВР.

Предложеното от Комисията правно основание е член 82, параграф 2 от ДФЕС, заедно 
с член 83, параграф 1 от ДФЕС. 
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Комисията разгледа горепосочения въпрос на свое заседание на 20 септември 2010 г.

I. Контекст
На равнище ЕС настоящата правна рамка относно трафика на хора се състои от 
Рамково решение 2002/269/ПВР1 на Съвета, Директива 2004/81/ЕО2 на Съвета, а на 
международно равнище – от Конвенцията на ООН срещу транснационалната 
организирана престъпност, по-конкретно протокола към нея за предотвратяване, 
противодействие и наказване на трафика на хора, особено жени и деца, и Конвенцията 
на Съвета на Европа за борба с трафика на хора. 

През 2009 г. Комисията представи предложение за ново рамково решение, което беше 
оттеглено след влизането в сила на Договора от Лисабон. Както знаем, Договорът от 
Лисабон премахна предишната система на стълбове и понастоящем практически цялото 
законодателство, което произтича от сегашното пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие, включително членове 82 и 83 от ДФЕС относно съдебното сътрудничество 
по наказателноправни въпроси, в глава 4 на дял V, трябва да се приема по обикновената 
законодателна процедура.

На 29 март 2010 г. Комисията внесе предложение за директива (COM(2010)0095), 
предвидено да отмени Рамково решение 2002/629/ПВР. 

По време на съвместно заседание, проведено на 2 септември 2010 г., комисията по 
правата на жените и равенството между половете и комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи, като си сътрудничиха по процедурата съгласно член 51 
от Правилника за дейността на ЕП, предложиха в преамбюла на предложената 
директива като допълнително правно основание да се добави член 79, параграф 2. 

Член 79 от ДФЕС, в рамките на глава 2 на дял V, съдържа разпоредби относно 
имиграционната политика, които вече бяха пренесени към „стълба на Общността“ 
преди влизането в сила на Договора от Лисабон.

Според доклада, основанието за добавяне на позоваване на член 79 от ДФЕС е 
необходимостта от съвместимост с договорите; идеята, че цялостният подход на 
предложената директива трябва да доведе и до съгласуваност с други свързани правни 
инструменти; че директивата като цяло не може да засяга правилата относно 
политиката в областта на убежището и необходимостта от укрепване на последователен 
подход с политиките в областта на убежището. Също така се посочва все по-голямото 
разпространение на явлението трафик и трудова експлоатация и целта жертвите да се 
защитават по всички възможни начини.

II. Съответни членове от Договора за функционирането на ЕС 

Комисията предлага за правно основание да се използват членове 82 и 83.  Тези членове 
гласят следното:
                                               
1 Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета от 19 юли 2002 г. за борбата с трафика на хора (ОВ L 203, 
1.08.2002 г., стр. 1).
2 Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година за издаване на разрешение за пребиваване на 
граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна 
имиграция и които сътрудничат с компетентните органи (OВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 19).



AL\830995BG.doc 3/8 PE448.899v01-00

BG

Член 821

1. Съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в Съюза се основава на 
принципа на взаимното признаване на присъдите и съдебните решения и включва 
сближаването на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки в 
областите, посочени в параграф 2 и в член 83.

Европейският парламент и Съветът приемат, в съответствие с обикновената 
законодателна процедура, мерки за:

а) ...;

б) ...;

в) ...;

г) ....

2. Доколкото това е необходимо за улесняване на взаимното признаване на присъдите 
и съдебните решения, както и на полицейското и съдебно сътрудничество по 
наказателноправни въпроси с трансгранично измерение, Европейският парламент и 
Съветът, като приемат директиви в съответствие с обикновената законодателна 
процедура, могат да установят минимални правила. Тези минимални правила 
отчитат различията между правните традиции и системи на държавите-членки.

Те обхващат:

а) ...;

б) правата на лицата в наказателното производство;

в) правата на жертвите на престъпления;

г) ....

3. Когато член на Съвета счита, че проект за директива, посочена в параграф 2, би 
засегнал основни аспекти на наказателноправната система на неговата държава, 
той може да поиска отнасянето на този въпрос до Европейския съвет. В такъв 
случай обикновената законодателна процедура се спира. След разискване и при 
наличие на консенсус Европейският съвет, в срок от четири месеца от спирането, 
отнася проекта обратно до Съвета, с което се прекратява спирането на 
обикновената законодателна процедура.

...

Член 83
                                               
1 С наблягане.
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(предишен член 31 от ДЕС)

1. Европейският парламент и Съветът, чрез директиви, в съответствие с 
обикновената законодателна процедура, могат да установят минимални правила 
относно определянето на престъпленията и на санкциите в областта на особено 
тежката престъпност с трансгранично измерение, произтичащо от естеството или 
последиците на тези деяния или от особена необходимост за общо противодействие.

Тези области на престъпност са следните: тероризъм, трафик на хора и сексуална 
експлоатация на жени и деца, незаконен трафик на наркотици, незаконен трафик на 
оръжия, изпиране на пари, корупция, фалшифициране на платежни средства, 
компютърна престъпност и организирана престъпност.

...

2. ...

3. Когато член на Съвета счита, че проект за директива, посочена в параграф 1 или 2, 
би засегнал основни аспекти на наказателноправната система на неговата държава, 
той може да поиска този въпрос да бъде отнесен до Европейския съвет. В такъв 
случай обикновената законодателна процедура се спира. След разискване и при 
наличие на консенсус Европейският съвет, в срок от четири месеца от спирането, 
отнася проекта обратно до Съвета, с което се прекратява спирането на 
обикновената законодателна процедура.

В същия срок, при наличие на разногласие и ако най-малко девет държави-членки 
желаят да установят засилено сътрудничество въз основа на въпросния проект за 
директива, те информират за това Европейския парламент, Съвета и Комисията. В 
такъв случай разрешението да се пристъпи към засилено сътрудничество, посочено в 
член 20, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 329, параграф 1 от 
настоящия договор, се счита за предоставено и се прилагат разпоредбите за засилено 
сътрудничество.

Компетентните комисии предлагат добавяне на следната разпоредба като 
допълнително правно основание:

Член 79

1. Съюзът развива обща имиграционна политика, целяща да гарантира, на всички 
етапи, ефективно управление на миграционните потоци, справедливо третиране на 
гражданите на трети страни, пребиваващи законно в държавите-членки, както и 
предотвратяване на незаконната имиграция и трафика на хора и засилена борба с 
тези явления.

2. За целите на параграф 1 Европейският парламент и Съветът приемат, в 
съответствие с обикновената законодателна процедура, мерки в следните области:

а) условията за влизане и пребиваване, както и правилата за издаване от държавите-
членки на визи и разрешения за дългосрочно пребиваване, включително с цел събиране 
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на семейства;

б) определянето на правата на гражданите на трети страни, пребиваващи законно в 
дадена държава-членка, включително условията за свобода на движение и 
пребиваване в другите държави-членки;

в) нелегалната имиграция и незаконното пребиваване, включително експулсирането и 
репатрирането на незаконно пребиваващите лица;

г) борбата срещу трафика на хора, по-специално на жени и деца.

3. ....

4. ...

5. ...

III. Съдебна практика, свързана с правното основание1

Ако дадена мярка има двойна цел или е съставена от две части и ако една от целите или 
съставните части може да бъде определена за главна или преобладаваща, правното 
основание трябва да се определи въз основа на член от Договора, който отговаря на 
главната цел или на главната съставна част на акта. Например в случай че 
хармонизирането на националното законодателство е само случайна последица от 
мярка, която преследва главно друга цел, мярката трябва да се приеме единствено въз 
основа на конкретния член от Договора, който отговаря на нейната главна цел или 
главна съставна част2. Този критерий често се нарича критерий на „центъра на 
тежестта“.

С други думи, общ член на Договора представлява достатъчно правно основание, в 
случаите, когато дадена мярка цели да хармонизира национални мерки, дори и тази 
мярка да преследва също така, в подчинен способ, цел, преследвана от специфични 
членове на Договора3. Съгласно установената съдебна практика, изборът на правното 
основание за дадена общностна мярка трябва да се базира върху обективни фактори, 
които подлежат на съдебен контрол, между които са включени по-специално целта и 
                                               
1 Текстът по-долу се основава на Constitutional Law of the European Union, Lenaerts and Van Nuffel, Sweet 
& Maxwell, Лондон. Подчертаването е добавено.
2Дело 68/86 Обединено кралство/Съвет [1988 г.], Сборник, стр. 855, точки 14-16; Дело C-70/88, 
Европейски парламент/Съвет [1991 г.], Сборник, стр. I-4529, точки 16-18; Съд, дело C-155/91, 
Комисия/Съвет, [1993 г.], Сборник, стр. I-939, точки 18-20; Дело C-187/93, Европейски парламент/Съвет 
[1994 г.], Сборник, стр. I-2857, точки 23-26; Дело C-426/93 Германия/Съвет [1995 г.], Сборник, стр. I-
3723, точка 33; Дело C-271/94, Европейски парламент/Съвет [1996 г.], Сборник, стр. I-1689, точки 28-32; 
Дело C-84/94, Обединено кралство/Съвет [1996 г.], Сборник, стр. I-5755, точки 11-12 и 22; Обединени 
дела C-164-165/97, Европейски парламент/Съвет [1999 г.], Сборник, стр. I-1339, точка 16; Дело C-36/98, 
Испания/Съвет [200 г.], Сборник, стр. I-779, точка 59; Дело C-281/01, Комисия/Съвет [2002 г.], Сборник, 
стр. I-12649, точки 33-49; Дело C-338/01 Комисия/Италия [2004 г.], Сборник, стр. I-4829, точка 55. 
3 Дело C-377/98 Нидерландия с/у Европейския съвет и Съвета [2001] E.C.R. I-7079, параграфи 27-28;
Дело C-491/01, British American Tobacco (Investments) и Imperial Tobacco [2002] E.C.R I-11453, параграфи 
93-94.
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съдържанието на мярката1.

По принцип дадена мярка трябва да се основава само на едно правно основание. Ако 
при проверката на целта и съдържанието на дадена общностна мярка се установи, че тя 
има двойна цел или че е съставена от две части, които попадат в обхвата на различни 
правни основания и ако едната от тях може да бъде определена като основна или 
доминираща цел или съставна част, докато другата е само второстепенна, мярката 
трябва да има едно-единствено правно основание, а именно правното основание, което 
се изисква от основната или доминираща цел или съставна част2.

Единствено в случай че по изключение се установи, че с мярката се преследват 
едновременно няколко цели или има няколко съставни части, които са неразделни, без 
една от тях да е второстепенна и косвена по отношение на другата, тази мярка трябва 
да се основава на съответстващите различни правни основания, дотолкова, доколкото 
процедурите им са съвместими3.

Използването на две правни основания не е възможно, когато процедурите, предвидени 
за едното и за другото основание, са несъвместими4.

IV. Избор на правно основание от Комисията

Комисията обосновава прибягването до двойно правно основание по следния начин: 
В борбата с трафика на хора за подобряване на сътрудничеството по наказателни 
въпроси е необходимо сближаване на националните законодателства и нормативни 
уредби на държавите-членки. За тази цел Договорът изрично предвижда приемането 
единствено на директиви.

...

С предложението материалното наказателно право на държавите-членки и техните 
процесуални правила ще бъдат по-тясно сближени, отколкото с настоящото рамково 
решение. Това ще има положително въздействие върху правоприлагането в областта 
на международното право и върху международното съдебно сътрудничество, както 
и върху защитата и подпомагането, предоставени на жертвите. ...

V. Анализ на целта и съдържанието на предложението за директива

За да се определи целта и съдържанието на предложението за директива, е необходимо 
да се разгледат неговите разпоредби. 

В член 1 се предвижда, че с директивата се цели да се установят минимални правила 
относно квалифицирането на престъпленията и определянето на санкции в сферата на 
трафика на хора. С нея се цели също така да се въведат общи разпоредби за засилване 
на предотвратяването на тези престъпления и защитата на техните жертви. 
                                               
1 Дело C-440/05 , Комисията с/у Съвета [2007] E.C.R. I-9097.
2 Дело C-91/05 , Комисия/Съвет [2008 г.], Сборник, стр. I-3651.
3 Дело C-338/01 Комисия/Съвет [2004 г.], Сборник, стр. I-4829.
4 Дело C-178/03 Комисия/Парламент и Съвет [2006 г.], Сборник, стр. R I-107.
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В член 2 се предвижда, че държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че определени умишлени деяния са наказуеми като престъпления, свързани 
с трафик на хора.

В член 3 се разглеждат подбудителството, помагачеството, съучастието и опитите за 
извършване на престъпление.

В член 4 се съдържат разпоредби относно наказанията.

В членове 5 и 6 се разглеждат отговорността на юридическите лица и съответните 
санкции за тях.

В член 7 се третират отказът от наказателно преследване и неприлагането на наказания 
към жертвата.

Член 8 съдържа разпоредби относно разследването и съдебното преследване.
В член 9 се разглежда компетентността.

В член 10 се разглеждат помощта и подкрепата за жертвите на трафик на хора.

Член 11 съдържа разпоредби относно защитата на жертвите на трафик на хора в 
наказателното разследване и наказателното производство.

В член 12 се съдържат общи разпоредби относно мерките за оказване на помощ, 
подкрепата и защитата на децата жертви на трафик на хора.

В член 13 се разглеждат помощта и подкрепата за децата жертви на трафик на хора, а в 
член 14 — защитата на децата жертви на трафик на хора в наказателното разследване и 
наказателното производство.

В член 15 се съдържат разпоредби относно предотвратяването, а именно приемането от 
държавите-членки на необходимите мерки за обезсърчаване на търсенето, което 
поощрява различните форми на експлоатация, свързани с трафика на хора, и 
предприемането на подходящи действия, като информационни кампании и кампании за 
повишаване на осведомеността, изследователски и образователни програми, както и 
редовното обучение на служителите, за които има вероятност да влязат в контакт с 
жертви и потенциални жертви, което да ги направи способни да идентифицират 
жертвите и потенциалните жертви на трафик на хора и да работят с тях.  В него също се 
предвижда, че държавите-членки следва да разгледат възможността за предприемане на 
мерки за инкриминиране на използването на услуги, които са предмет на експлоатация, 
със знанието, че лицето е жертва на престъпление, посочено в член 2 от Директивата.

В член 16 се предвижда създаването на национални органи за докладване или други 
подобни механизми с цел извършване на оценка на тенденциите в областта на трафика 
на хора, измерване на резултатите от действията за борба с трафика на хора и 
докладване на съответните национални органи.

Чрез член 17 се отменя Рамково решение 2002/629/ПВР. В член 18 се разглежда 
транспонирането, в член 19 — докладването, а в член 20 — влизането в сила на 
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директивата.

VI. Оценка 

От изложения по-горе анализ на съдържанието на предложението за директива 
изглежда, че в него се разглеждат почти без изключения въпроси, попадащи в обхвата 
на членове 82 и 83 от Договора за функционирането на ЕС, по-специално 
квалифицирането на престъпленията и определянето на санкции в сферата на особено 
тежки престъпления с трансгранично измерение, а именно трафика на хора, вследствие 
на естеството или последиците на тези деяния или поради особената необходимост за 
общо противодействие.   Това заключение не се променя в резултат на измененията, 
които се разглеждат от двете компетентни комисии.

Ето защо, като се вземат предвид ограниченията на Съда, предложението за директива 
следва да се основава на разпоредбите на Договора, които касаят наказателното право, 
като няма причина да се упоменава разпоредбата относно имиграционната политика.

V. Заключение и препоръка

Предвид посоченото по-горе се застъпва становището, че няма основания да се добавя 
член 79, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС като правно основание.

На свое заседание от 20 септември 2010 г. комисията по правни въпроси реши, с един 
въздържал се1, да Ви препоръча, че предложението за директива на Европейския 
парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и 
защитата на жертвите и за отмяна на Рамково решение 2002/629/ПВР следва да се 
основава на правното основание, съдържащо се в член 82, параграф 2, и член 83, 
параграф 1, от Договора за функционирането на Европейския съюз.

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Следните лица присъстваха по време на окончателното гласуване: Klaus-Heiner Lehne (председател), 
Luigi Berlinguer (заместник-председател), Raffaele Baldassarre (заместник-председател), Evelyn Regner 
(заместник-председател), Sebastian Valentin Bodu (заместник-председател), Eva Lichtenberger 
(докладчик), Françoise Castex, Marielle Gallo, Kurt Lechner, Francesco Enrico Speroni, Димитър Стоянов, 
József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström и Tadeusz Zwiefka.


