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Преди становището на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите 

се добавя следното становище:  

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО 

ОСНОВАНИЕ 

Относно: Становище относно правното основание на предложението за 

директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои позволени 

начини на ползване на осиротели произведения 

I. История на досието 

Предложените от Комисията правни основания на настоящото предложение са членове 

49 и 56 от ДФЕС заедно с член 114 от ДФЕС. 

В контекста на преговорите в рамките на тристранната среща Съветът прие позицията, 

че правното основание следва да бъде променено на член 53, параграф 1 и член 52 от 

ДФЕС, заедно с член 114 от ДФЕС, тъй като първоначално предложените правни 

основания не включват изричното правомощие на законодателя да приема 



 

PE472.338v02-00 2/4 RR\897644BG.doc 

BG 

законодателни актове. Тази позиция беше подкрепена и от Комисията. 

Докладчикът, г-жа Lidia Geringer de Oedenberg, поиска от комисията по правни 

въпроси, съгласно член 37, параграф 3 от Правилника, да провери правното основание 

на предложението и предложеното алтернативно правно основание. 

II. Цел и съдържание на предлаганата директива 

Предложението има за цел да разреши масовата цифровизация , като същевременно 

защити правата на притежателите на авторски права.  Задължително е да е налице 

надлежно разрешение от притежателя на авторските права, когато се предоставят 

произведения на разположение на обществеността. Ако съответният притежател на 

авторски права не може да бъде открит, даденото произведение съгласно 

предложението ще бъде считано за осиротяло произведение, тъй като не е възможно 

разрешение и съществува риск, че се нарушават авторски права, когато такива 

произведения се предоставят онлайн. Предложението има за цел да създаде правна 

рамка, която да предотвратява евентуално нарушаване на права и да създава 

благоприятни условия за трансгранична цифровизация и разпространение на 

произведения в рамките на единния пазар. 

III. Съответните членове от ДФЕС 

В предложението на Комисията са представени като правни основания следните 

членове от ДФЕС (подчертаването е добавено): 

Член 49 

В рамките на следващите разпоредби ограниченията върху свободата на 

установяване на граждани на държава членка на територията на друга държава 

членка се забраняват. Тази забрана се прилага също и по отношение на ограниченията 

за създаване на търговски представителства, клонове или дъщерни дружества от 

граждани на всяка държава членка, установили се на територията на друга държава 

членка. 

Свободата на установяване включва правото на достъп до и упражняване на дейност 

като самостоятелно заето лице, както и да се създават и ръководят предприятия, в 

частност дружества по смисъла на член 54, втора алинея при условията, определени 

от правото на държавата, където се извършва установяването за нейните 

собствени граждани, при спазването на разпоредбите на главата относно 

капиталите. 

Член 56 

В следващите разпоредби се забраняват ограниченията на свободното предоставяне 

на услуги в рамките на Съюза по отношение на гражданите на държавите членки, 

които са се установили в държава членка, различна от тази, в която се намира 

лицето, за което са предназначени услугите. 
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Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената 

законодателна процедура, могат да разширят обхвата на прилагането на 

разпоредбите на тази глава по отношение на граждани от трети държави, които 

предоставят услуги и които са се установили на територията на Съюза. 

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. 

[...] 

Предлага се следните два члена да заменят членове 49 и 56 от ДФЕС, за да съставят 

правното основание заедно с член 114 (подчертаването е добавено): 

Член 53 

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 62 

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

настоящата глава. 

IV. Съдебна практика, свързана с правното основание 

Съгласно установената съдебна практика на Съда на ЕС „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 оправдае 

анулирането на съответния акт. 

                                                 
1 Решение от 1987 г. по дело Комисия/Съвет („Общи тарифни преференции“), C-45/86, Сборник, стр. 

1439, точка 5; Решение от 2007 г. по дело Комисия/Съвет, C-440/05, Сборник, стр. I-9097; Дело C-411/06, 

Комисия/ Парламент и Съвет (8 септември 2009 г.) ) (ОВ C 267, 7.11.2009 г., стр. 8). 
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V. Определяне на подходящото правно основание 

Член 114 от ДФЕС е общото правно основание за сближаване на законодателствата в 

държавите членки, които имат за своя цел създаването и функционирането на 

вътрешния пазар. Той представлява основното правно основание в този случай, тъй 

като целта и съдържанието на предложението се отнасят до създаването на правна 

рамка с цел предотвратяване на всякакви нарушения на правата и създаване на 

благоприятни условия за трансграничната цифровизация и разпространение на 

произведения в рамките на единния пазар. 

Подкрепящите правни основания, които са избрани първоначално, членове 49 и 56 от 

ДФЕС, се намират в дял IV, озаглавен „Свободно движение на хора, услуги и 

капитали“, в част трета от Договора, озаглавена „Вътрешни политики и дейности на 

Съюза“, в съответните глави, озаглавени  „Право на установяване“ и „Услуги“. 

Въпреки че те се отнасят до относимите политики на предлаганата директива, те не 

включват разпоредби, позволяващи приемането на директиви. Член 65 от ДФЕС 

единствено постановява, че могат да се приемат директиви, за да се разширят 

разпоредбите на главата, така че да включват граждани на трети държави, които 

предоставят услуги и които са установени в Съюза. 

Предлаганият член 53, параграф 1 от ДФЕС също се намира в главата „Право на 

установяване“, но дава възможност за приемане на директиви за координирането на 

законовите, подзаконовите или административните разпоредби на държавите членки.  

Освен това член 62 от ДФЕС в главата „Услуги“ постановява, че член 53 се прилага по 

отношение на материята, уредена от тази глава. 

VI. Заключение и препоръка 

Комисията по правни въпроси разгледа упоменатия по-горе въпрос на своето заседание 

от 31 май 2012 г. 

На това заседание комисията реши единодушно1 да препоръча следното: предвид 

гореизложения анализ, член 53, параграф 1 и член 62 от ДФЕС трябва да заменят 

членове 49 и 56 от ДФЕС, за да съставят правното основание на предложената 

директива заедно с член 114 от ДФЕС. 

(Отнася се за всички езикови версии.) 

 

                                                 
1 На окончателното гласуване присъстваха: Klaus-Heiner Lehne (председател), Evelyn Regner (заместник-

председател), Raffaele Baldassarre (заместник-председател), Françoise Castex (заместник-председател), 

Sebastian Valentin Bodu (заместник-председател), Axel Voss (докладчик), Luigi Berlinguer, Sergio Gaetano 

Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Luis de 

Grandes Pascual, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Francesco Enrico Speroni, Keith 

Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka и Elisabeth Morin-Chartier (съгласно член 187, 

параграф 2 от Правилника за дейността). 


