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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

31.10.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(93/2012)

Относно: Мотивирано становище от Сената на Френската република, относно 
предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
колективното управление на авторското право и сродните му права и 
многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на 
музикални произведения на вътрешния пазар
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Сената на Френската република, 
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: НЕОКОНЧАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

Единствено окончателната печатна версия се приема за оригинален текст

ЕВРОПЕЙСКО РЕШЕНИЕ

ОТНОСНО МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

относно съответствието с принципа на субсидиарност на предложението за 
директива на Европейския парламент и на Съвета относно колективното 
управление на авторското право и сродните му права и многотериториално 
лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на 
вътрешния пазар (COM(2012) 372).

С решение на Сената съгласно член 73ж, параграфи 4 и 5 от Правилника на Сената се 
одобрява предложение за решение на комисията по култура със следното 
съдържание:

Предложението за директива преследва двойна цел:

- определяне на правила за прозрачност и добро управление за колективното 
управление на авторското право и сродните му права;

- установяване на правна уредба, благоприятстваща развитието, в областта на 
музиката, на издаването на многотериториални и обхващащи много репертоари 
лицензи от организациите за колективно управление. 

Като взе предвид член 88-6 от Конституцията,

Сенатът представя следните забележки:

- член 5 от Договора за Европейския съюз предвижда, че по силата на принципа 
на субсидиарност, Съюзът може да се намесва „само в случай и доколкото целите на 
предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, а поради обхвата или последиците от предвиденото действие 
могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза“; това предполага не 
само да се разгледа дали целта на предложеното действие може да бъде постигната по-
добре на общностно равнище, но също и дали интензивността на предприетите 
действия не надхвърля необходимото за постигане на целта, която действието се 
стреми да постигне;

- целта да се насърчи хармонизация на нормите в посочените области и да се 
осигури прозрачност на организациите за авторски права трябва да бъде одобрена; 
предложението все пак се стреми да насърчи много голяма хармонизация на правилата 
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за управление на авторските организации, без да бъдат представени убедителни мотиви 
за необходимостта да се върви по посока на толкова подробна уредба. 

- установяването на „европейски норми“ за предоставянето на многотериториално 
лицензиране не поставя проблема за субсидиарността, тъй като става дума за 
разпространение на територията на няколко държави членки.  Текстът все пак 
предвижда за целите на прилагането на посочените „европейски норми“  
задължителното назначаване, във всяка държава, на специален орган. Следователно, 
принципът на субсидиарност би бил спазен в по-голяма степен, ако се разрешат  
различни национални модели (например, за Франция - контрол от страна на съдия). 

Следователно Сенатът счита, че в настоящия си вид, предложението за директива не 
зачита принципа на субсидиарност. 

Прието решение на Сената от 26 октомври 2012 г.

Председател, 

подпис: Jean-Pierre BEL


