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Относно: Становище относно правното основание на предложението за директива 
на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във 
връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, 
приложими за определени онлайн предавания на излъчващите 
организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми 
(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Уважаеми господин Председател,

След постигането на съгласие в Корепер на 18 януари 2019 г. относно проект на 
цялостен компромисен пакет по горепосоченото досие беше изпратено писмо от 
неговия председател до комисията по правни въпроси заедно с текста на този пакет. С 
изключение на правното основание, текстът беше идентичен с текста на 
предварителното споразумение след тристранните преговори. Новото правно 
основание, предложено от Корепер, е член 53, параграф 1 и член 62 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

Поради това преди гласуването за потвърждение на предварителното споразумение на 
заседанието си от 23 януари 2019 г. комисията по правни въпроси предостави 
становище в съответствие с член 39, параграф 3 от Правилника за дейността относно 
целесъобразността на правното основание.

I – Контекст

Предложението, което е част от Пакета за авторското право, представен от Комисията 
през 2016 г. в рамките на нейната реформа в областта на авторското право в контекста 
на създаването на цифровия единен пазар, има за цел преди всичко да улесни 
трансграничните онлайн предавания на телевизионни и радиопрограми чрез 
разширяване на принципа за държавата на произход и обхващане на такива предавания. 
Този принцип, заложен в Директивата за спътниковото излъчване и кабелното 
препредаване1, позволява на излъчващите организации, които предоставят услугите си 
през граница, да уреждат необходимите права само за съответните територии в една 
държава членка.

По време на преговорите по досието, основно в резултат на предварително 
споразумение за промяна на формата на инструмента от регламент на директива, 
Съветът предложи добавянето на член 53, параграф 1 от ДФЕС относно правото на 
установяване и на член 62 от ДФЕС относно свободата на предоставяне на услуги към 
член 114 от ДФЕС относно хармонизирането на вътрешния пазар, като последният е 
единственото първоначално правно основание в предложението на Комисията.

В хода на разглеждането на текста, изготвен в резултат на тристранните преговори с 
оглед на заседанието на Корепер на 18 януари 2019 г., позоваването на член 114 от 
ДФЕС беше заличено. Следователно текстът, представен от Корепер на комисията по 
правни въпроси във връзка с гласуването за потвърждение, включва само член 53, 

1 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 септември 1993 г. относно координацията на някои правила, 
отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими за спътниково излъчване и кабелно 
препредаване (ОВ L 248, 6.10.1993 г., стр. 15).
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параграф 1 и член 62 от ДФЕС като правно основание на директивата.

II – Релевантни членове от Договорите

Правното основание в предложението на Комисията беше член 114 от ДФЕС относно 
хармонизирането на вътрешния пазар. Той гласи следното (подчертаването е добавено):

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 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.
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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.

Член 53 от ДФЕС, който фигурира в главата относно правото на установяване в дяла 
„Свободно движение на хора, услуги и капитали“ и първият параграф от който Корепер 
предлага да бъде включен в правното основание, съдържа следната формулировка 
(подчертаването е добавено):

Член 53
(предишен член 47 от ДЕО)

1.  За да се улесни започването и упражняването на дейност като 
самостоятелно заето лице, Европейският парламент и Съветът 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.

2.  По отношение на медицинските, парамедицинските и 
фармацевтичните професии, постепенното премахване на 
ограниченията ще зависи от координацията на условията за тяхното 
упражняване в различните държави членки.

Член 62 от ДФЕС, който фигурира в главата относно свободното предоставяне на 
услуги  в дяла „Свободно движение на хора, услуги и капитали“ и който Корепер 
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предлага да бъде включен в правното основание, съдържа следната формулировка:

Член 62
(предишен член 55 от ДЕО)

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

III – Съдебна практика, свързана с правното основание

Съгласно постоянната практика на Съда на ЕС „изборът на 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“2. Следователно изборът на неправилно правно основание може да представлява 
основание за отмяна на въпросния акт.

Макар че изборът на правно основание по принцип не следва да зависи от избора, 
направен за предходни законодателни актове, съгласно постоянната съдебна практика 
определянето на правното основание на акт трябва да се извърши при отчитане 
конкретно на неговите цел и съдържание, а не с оглед на правното основание, 
използвано за приемането на други актове на Съюза, които евентуално може да 
притежават сходни характеристики. При все това, когато даден законодателен акт е 
замислен само като допълнение или корекция на друг законодателен акт, без да се 
променя първоначалната му цел, законодателят на ЕС има пълното право да посочи 
като основание на последния акт правното основание на първия акт. 3 

Ако става въпрос за няколко правни основания, следва да бъде установено дали 
предложеният акт:
1. има повече от една цел или е съставен от няколко части, едната от които може да 

бъде определена като основна или преобладаваща цел или част, докато другата е 
само акцесорна; или 

2. преследва едновременно няколко цели или е съставен от множество неразривно 
свързани съставни части, без една от тях да е второстепенна по отношение на 
другата или да е опосредена от нея.

Съгласно практиката на Съда в първия случай актът трябва да има едно-единствено 
правно основание, а именно правното основание, което съответства на основната или 
преобладаващата цел или съставна част, а във втория случай актът трябва да бъде 
основан на съответните различни правни основания.4

IV. Цел и съдържание на предложението за директива

2 Решение от 26 март 1987 г. по дело Комисия/Съвет (Общи тарифни преференции) (C-45/86, Recueil, стр. 
1439, точка 5); Решение по дело от 23 октомври 2007 г., Комисия/Съвет (C-440/05, Сборник, стр. I-9097); 
Решение от 8 септември 2009 г. по дело Комисия/Парламент и Съвет (C-411/06, Сборник, стр. I-7585).
3 Вж. Решение от 21 юни 2018 г., Полша/Парламент и Съвет, C-5/16 , EU:C:2018:483, стр. 49 и 69 и 
цитираната съдебна практика.
4 Вж. решение по дело C-411/06, цитирано по-горе, т. 46 – 47.
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Основната цел на предложението е да улесни трансграничните онлайн предавания на 
телевизионни и радиопрограми чрез разширяване на принципа за държавата на 
произход и обхващане на такива предавания. Този принцип, заложен в Директивата за 
спътниковото излъчване и кабелното препредаване, позволява на излъчващите 
организации, които предоставят услугите си през граница, да уреждат необходимите 
права само за съответните територии в една държава членка.

Основните промени в предложението на Комисията, договорени в хода на 
тристранните преговори и отразени в предварителното споразумение, се отнасят до 
целта и съдържанието на предложението. Тези промени намаляват обхвата на видовете 
телевизионни програми, по отношение на които се прилага разширяването на обхвата 
на държавата на произход, така че по същия начин да се предвидят по-специални 
условия, при които може да се осъществи препредаването, и да се добавят разпоредби 
относно т.нар. пряко въвеждане. Прякото въвеждане е технически процес, чрез който 
излъчваща организация предава своите сигнали – носители на програми, на 
организации, различни от излъчващите организации, по такъв начин, че сигналите – 
носители на програми, да не бъдат достъпни за публиката по време на предаването.

Докато предложението на Комисията се състои от 7 члена и 19 съображения, 
предварително договореният текст се състои от 14 члена и 27 съображения.

Новият член -1 относно „Предмет“ е формулиран по следния начин:

„Настоящата директива установява правила, които имат за цел да 
подобрят трансграничния достъп до повече радио- и телевизионни 
програми, като улеснят уреждането на правата за предоставянето на 
онлайн услуги, които подпомагат излъчването на определени видове 
телевизионни и радиопрограми, както и за препредаването на 
телевизионни и радиопрограми. Тя също така установява правила за 
предаването на радио- и телевизионни програми чрез процеса на пряко 
въвеждане.“

В член 1 определението за „препредаване“ е изменено значително, за да се вземат 
предвид договорените специфични ограничения и определения за „управлявана среда“ 
и „пряко въвеждане“.

В член 2 се определят ограниченията на обхвата на разширяването на държавата на 
произход, аспектите, които са от значение за определяне на размера на плащанията за 
правата, влизащи в обхвата, и се прави позоваване на договорната свобода за 
въвеждането на ограничения по отношение на използването на тези права, 
включително тези по Директивата относно информационното общество5.

Член 3 относно препредаването предвижда, че носителят (различен от излъчващия 
оператор) на изключителното право на публично съобщаване трябва да разрешава 
действията по препредаване и че носителите на права могат да предоставят или да 

5 Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му 
права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10).
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отказват препредаване единствено чрез организация за колективно управление на 
авторски права. Освен това в него се установява как да се определи коя организация за 
колективно управление на авторски права е компетентна при различни условия и 
сценарии. Това е посочено в съображение 13, без да се засяга Директивата относно 
колективното управление на авторски права6.

Член 4 предвижда, че член 3 не се прилага за собствените предавания на излъчващите 
организации и че преговорите с операторите на услуги за препредаване трябва да се 
водят добросъвестно.

Член 4а дава възможност за осъществяване на посредничество, както е предвидено в 
Директивата за спътниковото излъчване и кабелното препредаване, когато не е 
сключено споразумение между организация за колективно управление на авторски 
права и оператор на услуги за препредаване или излъчващ оператор и оператор на 
услуги за препредаване.

В член 4б се предвижда, че държавите членки могат да прилагат правилата за 
препредаване в предложената директива и Директивата относно спътниковото 
излъчване и кабелното препредаване, когато всички предавания се извършват на тяхна 
територия.

В член 4в се определят правилата за прякото въвеждане, при които излъчващият 
оператор и разпространителят на сигнала се считат за част от един-единствен акт на 
публично съобщаване, за което те трябва да получат разрешение от носителите на 
права, и в този член се предвижда, че в такива случаи държавите членки могат да 
прилагат правилата относно препредаването.

Член 4г включва изменение на определението за „кабелно препредаване“ в 
Директивата относно спътниковото излъчване и кабелното препредаване с цел 
адаптиране на тази директива към тези нови правила.

В членове 6 – 7а се определят заключителните разпоредби относно прегледа, 
транспонирането, преходните разпоредби, влизането в сила и адресатите.

Следователно предварително договореният текст се различава значително от 
предложението на Комисията, като се има предвид, че формата на инструмента беше 
променена от регламент на директива, обхватът на акта беше значително намален и 
бяха включени разпоредби относно техническия аспект, които първоначално не бяха 
включени в предложението.

V – Определяне на целесъобразното правно основание

На първо място следва да се отбележи, че Директивата за спътниковото излъчване и 
кабелното препредаване, с която се установява принципът на държавата на произход, се 

6 Директива 2014/26/ЕС относно колективното управление на авторското право и сродните му права и 
многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на 
вътрешния пазар (OВ L 84, 20.3.2014 г., стp. 72).
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основава на двете правни основания, посочени в текста на Корепер. Освен това 
Директивата относно колективното управление на авторски права и Директивата за 
аудио-визуалните медийни услуги7 се основават на същите два члена8. И двете 
директиви са от голямо значение за настоящата директива, тъй като те се отнасят 
съответно до уреждането на правата, включващи организации за колективно 
управление на авторски права, и свързаните с авторското право аспекти на 
излъчването.

Последните две директиви на ЕС, които се отнасят до материалното право в областта 
на авторското право – Директивата за осиротелите произведения9 и предложението за 
директива относно авторското право в цифровия единен пазар10 (което е в процес на 
договаряне), също бяха основани на същите два члена, но заедно с член 114 от ДФЕС 
относно хармонизирането на вътрешния пазар.

Правната служба посочва следните директиви в областта на авторското право, които са 
приети въз основа на сходно съчетание от правни основания11: 

Директива 93/83/ЕИО Член 57, параграф 2 и член 66 от 
ДЕО

Директива 96/9/ЕО Член 57, параграф 2, членове 66 
и 100а от ДЕО

Директива 2000/31/ЕО Член 47, параграф 2, членове 55 
и 95 от ДЕО

Директива 2001/29/ЕО Член 47, параграф 2, членове 55 
и 95 от ДЕО

Директива 2006/115/ЕО Член 47, параграф 2, членове 55 
и 95 от ДЕО

Директива 2006/116/ЕО Член 47, параграф 2, членове 55 
и 95 от ДЕО

Директива 2010/13/ЕС Член 53, параграф 1 и член 62 от 
ДФЕС

Директива 2012/28/ЕС Член 53, параграф 1, членове 62 
и 114 от ДФЕС

Директива 2014/26/ЕС Член 50, параграф 1, член 53, 
параграф 1 и член 62 от ДФЕС

Предложение за Директива 
за авторското право

Член 53, параграф 1, членове 62 
и 114 от ДФЕС

7 Директива за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и 
административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални 
медийни услуги (OВ L 95, 15.4.2010 г., стp. 1). Наскоро беше приета актуализирана Директива за аудио-
визуалните медийни услуги, която се основава на същите два члена.
8 Въпреки че правното основание на Директивата относно колективното управление на авторски права 
включва и член 50, параграф 1 от ДФЕС, в който се предвижда, че законодателят на ЕС следва да действа 
чрез директиви с цел да се постигне свобода на установяване по отношение на конкретна дейност.
9 Директива 2012/28/ЕС относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения (ОВ 
L 299, 27.10.2012 г., стр. 5).
10 COM(2016)0593.
11 Вж. становището на Правната служба, SJ-0011/19, точка 15.
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Всички тези директиви се основават на настоящите член 53, параграф 1 и член 62 от 
ДФЕС, като някои от тях също така се основават на общото правно основание за 
хармонизация на вътрешния пазар, което понастоящем е член 114 от ДФЕС.12

Съветът обосновава заличаването на член 114 от ДФЕС от правното основание като 
следствие от преобразуването на инструмента от регламент в директива, като 
същевременно подчертава, че това в никакъв случай не променя същността на акта или 
процедурата, която трябва да се следва за приемането му. Тъй като разглежданата 
директива се отнася само до услуги (в същия дух като Директивата за спътниковото 
излъчване и кабелното препредаване) и тъй като съществува конкретно правно 
основание в ДФЕС за мерки, предназначени да подобрят функционирането на 
вътрешния пазар по отношение на услугите, ефектът от встъпителните думи на 
член 114 ( „Освен ако в Договорите не е предвидено друго“) е, че единственото 
целесъобразно правно основание за предложението е комбинация от член 53, параграф 
1 и член 62 от ДФЕС.

Комбинацията на член 53, параграф 1 от ДФЕС и член 62 от ДФЕС представлява 
специфичното правно основание, което оправомощава Съюза да приема директиви за 
осигуряване на свободното предоставяне на услуги, гарантирано от Договорите, 
посредством сближаване на приложимите национални законодателства.13

Прибягването до член 114 е възможно и ако целта е да се предотврати появата на 
бъдещи пречки за търговията, дължащи се на нееднаквото развитие на националните 
законодателства. Появата на такива пречки обаче трябва да бъде вероятна и въпросната 
мярка трябва да бъде разработена с цел те да бъдат предотвратени. Тези съображения 
са приложими и за тълкуването на член 53, параграф 1 от Договора, разглеждан във 
връзка с член 62 от него, чиито разпоредби имат също за цел да предоставят на 
законодателя на Съюза специална компетентност да приема мерки, целящи 
подобряване на функционирането на вътрешния пазар.14

Както беше описано по-горе, целта и съдържанието на предварителното споразумение 
относно разглежданата директива е да се подобри трансграничният онлайн достъп до 
радио- и телевизионни програми, като се улесни уреждането на правата на онлайн 
услугите, които подпомагат излъчването на такива предавания и тяхното препредаване, 
като същевременно се предвижда и такава разпоредба относно прякото въвеждане. Тъй 
като това се прави чрез изменение и разширяване на обхвата на Директивата за 
спътниковото излъчване и кабелното препредаване, която се основава на 
предшествениците на член 53, параграф 1 и член 62 от ДФЕС, може да се твърди, че 
разглежданата директива е замислена като допълнение към друг законодателен акт, без 
да се променя първоначалната ѝ цел, и следователно в съответствие със съдебната 
практика, цитирана по-горе, законодателят на ЕС има пълното право да основе втория 
законодателен акт на правното основание на първия акт. Тази позиция получава 
допълнителна тежест, когато се вземе предвид, че разглежданият инструмент вече е 

12 Моля, имайте предвид, че с влизането в сила на Договора от Амстердам на 1 май 1999 г. членовете от 
Договора за ЕО бяха преномерирани. Тогава член 57, параграф 2, членове 66 и 100a от ДЕО станаха член 
47, параграф 2, членове 55 и 95 от ДЕО, които днес съответстват на член 53, параграф 1, членове 62 и 114 
от ДФЕС.
13 Вж. решение на Съда на ЕС от 30 май 1989 г., Комисия/Съвет, C-242/87, EU:C:1989:217, т. 14.
14 Вж. решението от октомври 2000 г., Германия/Съвет, C-376/98, EU:C:2000:544, т. 87.
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под формата на директива, а не на регламент, както беше предложено първоначално.15 

Освен това съдебната практика относно двойното правно основание, цитирана по-горе, 
гласи, че ако даден акт има повече от една цел или е съставен от няколко части, едната 
от които може да бъде определена като основна или преобладаваща цел или част, 
докато другата е само акцесорна, актът трябва да има едно-единствено правно 
основание, а именно изискваното от основната или преобладаващата цел или съставна 
част. Тъй като целта и съдържанието на предварителното споразумение относно 
разглежданата директива е свързано с трансграничния достъп до радио- и телевизионни 
програми, изглежда необходимо да се приложат член 53, параграф 1 и член 62 от 
ДФЕС, тъй като те заедно представляват правното основание за свободата на 
предоставяне на услуги в рамките на дяла на ДФЕС за свободно движение на хора, 
услуги и капитали. Следователно не би било необходимо позоваване на общото правно 
основание за хармонизация на вътрешния пазар в член 114 от ДФЕС, тъй като тази цел 
на директивата е само акцесорна по отношение на преобладаващата цел на директивата 
за гарантиране на свободното предоставяне на услуги.

Следователно, тъй като има специфично правно основание за мерките, целящи 
подобряване на функционирането на вътрешния пазар по отношение на услугите, и тъй 
като предложението се отнася само до услугите, от уводната формулировка на член 114 
(„Освен ако в Договорите не е предвидено друго“) следва, че единственото 
целесъобразно правно основание за предложението е комбинацията на член 53, 
параграф 1 и член 62 от ДФЕС. Макар да е вярно, че добавянето на член 114 от ДФЕС 
би представлявало недостатък от чисто формално естество, който не би довел до 
отмяна на акта16, не се променя фактът, че това е излишно.

VI – Заключение и препоръка

Предвид предходния анализ член 53, параграф 1 и член 62 от ДФЕС съставляват 
правилните правни основания за предложението.

На своето заседание от 23 януари 2019 г. комисията по правни въпроси реши с 
единодушие17, с 21 гласа „за“, да препоръча следователно комисията по правни 
въпроси да се съгласи с горепосоченото правно основание с оглед на гласуването на 
текста на предварителното споразумение, както е предложено в текста, одобрен от 
Корепер на 18 януари 2019 г.

15 Вж. становището на Правната служба, SJ-0011/19, точка 21.
16 Вж. например решение от декември 2002 г., British American Tobacco, C-491/01, EU:C:2002:741, т. 103 –
 111.
1717 На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател), Мади Делво (заместник-
председател), Жан‑Мари Кавада (заместник-председател), Лидия Йоанна Герингер де Оденберг 
(заместник-председател), Жил Льобретон (докладчик по становище), Макс Андерсон, Мари‑Кристин 
Бутоне, Роса Естарас Ферагут, Луис де Грандес Паскуал, Саджад Карим, Силвия-Ивон Кауфман, 
Антониу Мариню и Пинту, Ангелика Ниблер, Юлия Реда, Евелин Регнер, Виржини Розиер, Йожеф 
Сайер, Аксел Фос, Тимо Вьолкен, Франсис Замит Димек, Косма Злотовски, Тадеуш Звефка.
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С уважение,

Павел Свобода

(Отнася се до текстовете на всички езици.)


