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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(94/2012)

Относно: Мотивирано становище от Камарата на депутатите на Люксембург 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 Камарата на депутатите на 
Люксембург относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

Общи съображения

В хода на своето заседание от 18 октомври 2012 г. комисията по икономика, външна 
търговия и солидарна икономика разгледа предложението за директива относно 
колективното управление на авторското право и сродните му права и 
многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални 
произведения на вътрешния пазар (документ COM(2012) 372 окончателен).

Предложението за директива има за цел, от една страна, да се определят правила по 
отношение на прозрачността и доброто колективно управление на авторското право и 
сродните му права, а от друга страна – да се създаде правна рамка, благоприятстваща 
развитието, в областта на музикалното творчество, на предоставянето на 
многотериториални лицензи и на лицензи, обединяващи много репертоари, от 
организации за колективно управление на авторски права.

Посоченото по-горе предложение подлежи на проверка по отношение на принципите, 
залегнали в член 5 от Договора за Европейския съюз. С препращане от 16 юли 2012 г. 
на комисията по икономика, външна търговия и солидарна икономика беше възложено 
извършването на тази проверка. Срокът за предприемане на действия от страна на 
националните парламенти изтича на 29 октомври 2012 г.

Проверка на спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност

От най-обща гледна точка комисията по икономика, външна търговия и солидарна 
икономика разбира изложените от Европейската комисия доводи във връзка с принципа 
на субсидиарност. Действително, именно поради транснационалния характер на 
проблемите в областта на управлението на авторското право върху музикални 
произведения, целите на разглежданото предложение за директива биха могли да бъдат 
постигнати по-добре на общностно равнище.

Въпреки това, след по-задълбочен анализ на предложената мярка, парламентарната 
комисия трябва да констатира, че тя навлиза в твърде големи подробности, без да се 
представят убедителни основания за този подход.

Така, що се отнася до прилагането на предложените разпоредби, мярката стига дотам, 
че налага на държавите членки да определят конкретен орган (член 39), на който да 
възложат процедурите за разглеждане на жалби (член 37), налагането на санкции (член 
38) и контрола на прилагането на дял III (член 40).  По-специално парламентарната 
комисия изразява загриженост във връзка с член 39. Въпросният член гласи следното:

„Член 39

Компетентни органи



CM\917987BG.doc 3/3 PE500.410v01-00

BG

Държавите членки уведомяват Комисията за компетентните органи, посочени в членове 
21, 37, 38 и 40 до [дата]. Комисията оповестява тази информация на своя уебсайт.“

Освен сериозните проблеми във връзка с прилагането на член 39, които възникват в 
контекста на Люксембург, парламентарната комисия счита, че тази разпоредба 
противоречи и на принципите, залегнали в член 5 от Договора за Европейския съюз, 
който постановява, че:

„(...) По силата на принципа на субсидиарност, в областите, които не попадат в 
неговата изключителна компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото 
целите на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки, както на централно, така и на регионално и местно равнище, а 
поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнището на Съюза. (...)

По силата на принципа на пропорционалност, съдържанието и формата на дейност на 
Съюза не надхвърлят необходимото за постигане на целите на Договорите. (...)“.

По отношение на посочените по-горе принципи на Европейския съюз изискването във 
всяка страна да се определи независим орган, следящ конкретно за прилагането на 
предложените в предложението за директива разпоредби, изглежда прекомерно.

Зачитането на вътрешната организация на държавите членки, като се позволи 
съществуването на различни национални модели за контрол на въпросните разпоредби, 
би съответствало по-пълно на принципа на субсидиарност. В Люксембург, например, 
съгласно съществуващия модел компетентен орган за упражняване на този контрол е 
съдът.

Заключение

Поради посочените по-горе причини комисията по икономика, външна търговия и 
солидарна икономика счита, че в настоящия си вид предложената мярка не спазва 
принципа на субсидиарност.


