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БРЮКСЕЛ 

Относно: Становище относно правното основание на предложението за директива 

на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, 
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Уважаема госпожо Председател, 

С писмо от 22 май 2017 г. Вие се отнесохте до комисията по правни въпроси съгласно 

член 39, параграф 2 от Правилника за дейността във връзка с разглеждането на 

правилността и целесъобразността на правното основание на въпросното предложение 

на Комисията. 

Въпросната комисия разгледа упоменатия по-горе въпрос на своето заседание от 12 

юни 2017 г. 

Комисията представи предложение за Директива на Европейския парламент и на 

Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби 

на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и 

услуги, на основата на член 114 от ДФЕС. 

Докладът, приет от комисията IMCO на 25 април 2017 г., добавя позоваване, което има 

за цел да добави член 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз като 

второ правно основание 

На заседанието си от 12 юни 2017 г. комисията по правни въпроси съответно реши с 

единодушие1 да препоръча запазването само на член 114 от ДФЕС като правно 

основание на Директивата. Член 26 от Хартата на основните права на Европейския 

съюз не може да бъде използван като правно основание. Съответно позоваването на 

член 26 от Хартата следва да бъде премахнато. 

Контекст 

Повдигнатият въпрос се отнася до правилното правно основание за предложението за 

директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, 

подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на 

изискванията за достъпност за продукти и услуги 

 COM((2015) 615 – C8 0387/2015 – 2015/0278(COD)) (наричана по-долу „Директивата“) 

Предложението на Комисията се основава на член 114 от ДФЕС, който гласи следното: 

Член 114 

(предишен член 95 от ДЕО) 

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 

                                                 
1 На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател), Лидия Йоанна Герингер де 

Оденберг (заместник-председател), Жан-Мари Кавада (заместник-председател), Лаура Ферара 

(заместник-председател), Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Доминик Билд (от името на Мари-Кристин 

Бутоне, съобразно член 200, параграф 2), Антанас Гуога, Хейди Хаутала, Мери Хънибол, Богдан Брунон 

Вента (от името на Тадеуш Звефка, съобразно член 200, параграф 2), Силвия-Ивон Кауфман, Катерина 

Конечна (от името на Иржи Мащалка, съобразно член 200, параграф 2), Меря Кюльонен (от името на 

Костас Хрисогонос, съобразно член 200, параграф 2), Жил Льобретон, Виктор Негреску, Антониу 

Мариню и Пинту, Емил Радев, Дариуш Росати (от името на Роса Естарас Ферагут, съобразно член 200, 

параграф 2), Виржини Розиер, Саджад Карим, Ели Шлайн (от името на Евелин Регнер, съобразно член 

200, параграф 2), Йожеф Сайер, Аксел Фос, Косма Злотовски. 
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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 

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 
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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. 

Докладът, приет от комисията IMCO на 25 април 2017 г., добавя следното позоваване, 

текстът на което сочи, че то има за цел да добави член 26 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“) като второ правно 

основание: 

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално 

член 26 от нея, 

Член 26 от Хартата за основните права на Европейския съюз гласи: 

Член 26 

Интеграция на хората с увреждания 

Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, 

които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им 

интеграция и участието им в живота на общността. 

Анализ 

а) Правното основание, предложено от Комисията 

Правното основание, предложено от Комисията, а именно член 114 от ДФЕС, 

предвижда правомощието за приемане на мерки, чиято цел е създаването и 

функционирането на вътрешния пазар. Целесъобразността на посочения член като 

правно основание за предложението не е оспорена от комисията IMCO. 

Целесъобразността на член 114 от ДФЕС като правно основание за Директивата е 

потвърдена също така от съображение 1, което включва, след изменението от IMCO, 

следната формулировка: 

 

Изменение 

(1) Целта на настоящата директива е 

да допринесе за доброто функциониране 

на вътрешния пазар, като сближи 

законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби на 

държавите членки и премахне пречките 
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пред свободното движение на някои 

достъпни продукти и услуги. По този 

начин ще се увеличи наличието и ще се 

подобри достъпността и 

практичността на информацията 

относно достъпни продукти и услуги 

на вътрешния пазар. 

 

б) Предложеното допълнително правно основание  

Установена съдебна практика на Съда е, че: „изборът на правното основание на даден 

акт на Общността (понастоящем Съюза) трябва да се основава на обективни критерии, 

които да могат да бъдат предмет на съдебен контрол, сред които по-специално са целта 

и съдържанието на акта“1. Изборът на неправилно правно основание може 

следователно да представлява основание за отмяна на въпросния акт.2 

По отношение на използването на повече от едно правно основание, ако при 

проверката на даден акт се установи, че той има двойна цел или че е съставен от две 

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

докато другата е само акцесорна, актът трябва да има едно-единствено правно 

основание, а именно правно основание, което съответства на основната или 

преобладаващата цел или съставна част.3 

В настоящия случай обаче не е необходимо да се разглеждат целта и съдържанието на 

предложената директива, тъй като член 26 от Хартата не може да се използва като 

правно основание. В параграф 2 от член 51 от Хартата се посочва изрично, че Хартата 

не разширява приложното поле на правото на Съюза извън областите на 

компетентност на Съюза, не създава никакви нови области на компетентност или 

задачи за Съюза и не изменя областите на компетентност и задачите, определени от 

Договорите. 

Наред с това, от принципа на предоставената компетентност, залегнал в член 5 от ДЕС, 

следва, че Съюзът предприема действия само когато Договорите му предоставят 

компетентност за това. Член 289 от ДФЕС пояснява, че процедурата за приемането от 

Съюза на правен акт, който обхваща специфична област, е изрично посочена в  

разпоредба на Договора. Разпоредба в Договорите, която не се отнася до процедура за 

приемане на акт не може, следователно, да бъде правно основание за законодателен акт 

на Съюза.  

Парламентът следва също така да зачита правилата за съставяне на законодателни 

актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура, тъй като те са 

договорени от трите институции. Общият наръчник за оформяне и съставяне на 

актовете, приемани по обикновената законодателна процедура подчертава, че 

                                                 
1 Решение от 2009 г. по дело Комисия/Парламент и Съвет (C-411/06, Сборник, стр. I-7585, точка 45) и 

Решение от 2012 г. по дело Парламент/Съвет (C-130/10, Сборник, точка 42), както и цитираната там 

съдебна практика. 
2 Становище 2/00 от 2001  г. Протокол от Картахена (2/00, Recueil, стр. I-9713, точка 5; 
3 Решение от 22 октомври 2013 г., Комисия/Съвет, C-137/12, EU:C:2013:675, т. 53; Решение от 2009 г. по 

дело Комисия/Парламент и Съвет (C-411/06, Сборник, I--7585, точка 49) и цитираната там съдебна 

практика. Решение от 6 септември 2012 г., Парламент/Съвет, C-490/10, EU:C:2012:525, т. 45; Решение от 

6 ноември 2008 г. по дело Парламент/Съвет (C-155/07, Сборник, стр. I-08103, точка 34). 
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позоваванията в тези актове следва да се отнасят или до правното основание, или 

процедурата. Те не следва да се отнасят до разпоредби, които разясняват 

съдържанието:   

Указания, които не представляват позовавания в преамбюла на акта 

9.13. При съставянето на позоваванията в преамбюла на акта трябва да се провери, 

че цитираният текст се отнася наистина до правното основание или до 

процедурата. Ако, с оглед правилното разбиране на постановителната част или 

контрола за законосъобразност, е необходимо да се позовем на съдържанието на 

разпоредби, различни от правното основание, позоваването се извършва в 

съображенията. По-общи позовавания могат да намерят място в обяснителния 

меморандум, за сведение.1 

Съответно позоваването на член 26 следва да бъде заличено.  

Заключение 

Член 114 от ДФЕС представлява правилното правно основание за Директивата. Член 26 

от Хартата на основните права на Европейския съюз не може да бъде използван като 

правно основание. Позоваването на член 26 от Хартата следва да бъде премахнато. 

 

С уважение, 

Павел Свобода 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 

                                                 
1 Общо практическо ръководство на Европейския парламент, Съвета и Комисията, предназначено за тези, 

които участват в съставянето на законодателните текстове на Европейския съюз (издание от 2014 г.). 


