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Уважаеми господин Председател,

На 10 октомври 2018 г. координаторите на комисията по правни въпроси взеха под 
внимание факта, че в хода на текущите междуинституционални преговори относно 
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предложението за директива относно авторското право в цифровия единен пазар беше 
предложено добавянето на членове 53, параграф 1 и на член 62 от ДФЕС към член 114 
от ДФЕС като правни основания. Комисията по правни въпроси следователно реши, в 
съответствие с член 39, параграф 2 от Правилника за дейността да провери правното 
основание на въпросното предложение, и по-специално предложените допълнения към 
него.

Комисията по правни въпроси разгледа гореспоменатия въпрос на своето заседание от 
10 декември 2018 г.

I – Контекст

На 14 септември 2016 г. Европейската комисия представи законодателно предложение 
за модернизиране на правилата на ЕС в областта на авторското право, включително 
директива относно авторското право в цифровия единен пазар. Съветът получи мандат 
за преговори на 25 май 2018 г1.

Първоначално предложеното от Комисията правно основание е член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който е общото правно основание по 
отношение на мерките за хармонизиране на законодателството на държавите членки в 
областта на вътрешния пазар. Горепосоченият мандат на Съвета добави две нови 
правни основания: член 53, параграф 1 и член 62 от ДФЕС, и Комисията се съгласи с 
посочената промяна2

На 12 септември 2018 г. Парламентът гласува предложението за директива относно 
авторското право в цифровия единен пазар и прие мандата3 си за преговори с 438 гласа 
„за“. Въз основа на това на 2 октомври 2018 г. преговарящият екип на Парламента 
започна преговори със Съвета и Комисията с цел финализиране на текста и приемане 
на директивата.

Следователно в контекста на предстоящите междуинституционални преговори е важно 
да се определи дали предложеното добавяне на член 53, параграф 1 и член 62 от ДФЕС 
е основателно. Член 62 е част от главата, посветена на услугите и предвижда, че 
членове 51—54 от ДФЕС се прилагат по отношение на материята, уредена от главата 
относно услугите. Член 53, параграф 1 от ДФЕС е правното основание за приемането 
на директиви в рамките на обикновената законодателна процедура. Член 53, параграф 1 
заедно с член 62 от ДФЕС може да се използва като правно основание за приемането на 
директиви в областта на услугите.

II – Релевантни членове от Договорите

Член 114 от ДФЕС гласи следното:
Член 114

(предишен член 95 от ДЕО)

1 Документ 9134/18 от 25 май 2018 г.
2 Съгласно с това председателят на комисията по правни въпроси изпрати искане за правна 

консултация до правната служба с писмо от 23 октомври 2018 г..
3 P8_TA(2018)0337
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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.

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 
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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 
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.

Член 53, параграф 1 от ДФЕС гласи:
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.

Член 62 от ДФЕС гласи следното:
Член 62

(предишен член 55 от ДЕО)

Разпоредбите на членове 51 – 54 се прилагат по отношение на материята, уредена от 
настоящата глава [която е озаглавена „Услуги“].

III – Съдебна практика на Съда на ЕС относно избора на правно основание

Съгласно установената 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“.4 Следователно изборът на неправилно правно основание 
може да бъде основание за отмяна на въпросния акт.

Ако при проверката на съответния акт се установи, че той има двойна цел или че е 

4 Решение по дело C-45/86, Комисия/ Съвет („Общи тарифни преференции“) (Сборник 1987 г., стр. 1439, 
т. 5); Решение по дело C-440/05, Комисия/ Съвет (Сборник 2007 г., стр. I-9097; Решение по дело C-
411/06, Комисия/ Парламент и Съвет (Сборник 2009 г., стр. I-7585).
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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 част5. Единствено по изключение и ако е 
установено, че актът има едновременно няколко цели, неделими една от друга, като 
никоя от тях не е вторична или косвена спрямо другата, този акт може да се базира на 
съответните различни правни основания, ако тези правни основания са съвместими.6

IV — Анализ и определяне на целесъобразното правно основание с оглед на целта 
и съдържанието на предложението, мандата на Парламента и мандата на Съвета

Възможното добавяне на член 53, параграф 1, член 62 от ДФЕС и член 114 от ДФЕС се 
изразява пряко в мандата на Съвета.

На първо място следва да се отбележи, че член 17 има за цел да измени директиви 
96/9/ЕО и 2001/29/ЕО, като и двете се основават на подобна комбинация от въпросните 
три правни основания. Основаването на акта за изменение на правните основания, 
които са еквиваленти на основанията на изменените актове, изглежда подходящ подход 
от формална гледна точка.

Като се имат предвид съществените аспекти и целта и съдържанието на текста, 
независимо дали става въпрос за предложението на Комисията, за съответния мандат на 
Съвета или на Парламента, ясно е, че текстът има за цел да регулира авторското право 
и свързаните с него аспекти, но посочената регулация се осъществява в контекста на 
цифровия единен пазар, и по-специално на услугите, предоставяни онлайн. 
Приложното поле на инструмента ще бъде разширено, така че да обхване и правила „с 
цел да се осигури добре функциониращ пазар за използването на произведения и други 
обекти“7, които се осъществяват в рамките на „дейности от търговски характер“8, 
които се „предоставят срещу възнаграждение“9, наред с другото, от доставчиците на 
услуги за онлайн споделяне на съдържание.

Целта на предложението, както е посочено в член 1, параграф 1 от него е „по-
нататъшното хармонизиране на правото на Съюза, приложимо за авторското право 
и сродните му права в рамките на вътрешния пазар, като взема предвид по-специално 
цифровото и трансграничното използване на защитено съдържание. Тя също така 
определя правила за изключенията и ограниченията, улесняването на лицензиите, 
както и правила с цел да се осигури добре функциониращ пазар за използването на 
произведения и други обекти“ [подчертаването е добавено].

Това използване на произведения и други обекти, по-специално, се счита за „услуга“ по 
смисъла на член 57, буква б) от ДФЕС, а именно дейност с търговски характер, която 
обикновено се предоставя срещу заплащане.

5Дело C-137/12, Комисия/Съвет, EU:C:2013:675, точка 53; дело C-411/06, Комисия/Парламент и Съвет, 
EU:C:2009:518, точка 46 и цитираната съдебна практика; дело C-490/10, Парламент/Съвет, 
EU:C:2012:525, точка 45; дело C-155/07, Парламент/Съвет, EU:C:2008:605, точка 34.
6Дело C-300/89, Комисия/Съвет („Титаниев диоксид“), EU:C:1991:244, т. 17 – 25.
7 Член 1.
8 Член 57, буква б) от ДФЕС.
9 Заглавие на член 57 от ДФЕС. 
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Такъв по-конкретно е обхватът на член 13 от предложението на Комисията, който, в 
съответствие с обяснителния меморандум „въвежда задължение за доставчиците на 
услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми произведения 
и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до 
тях, да предприемат в сътрудничество с носителите на права мерки за гарантиране 
на действието на споразуменията, сключени с носителите на права за използване на 
техни произведения или други обекти или за недопускане в техните услуги да се 
предлагат произведения или други обекти, идентифицирани от носителите на права в 
сътрудничество с доставчиците на услуги“.

Един от основните моменти в текстовете на Съвета и Парламента е, отново, член 13 
относно използването на защитено съдържание от доставчици на онлайн услуги за 
споделяне на съдържание, който има за цел да намери решение на така наречения 
„недостиг на стойност“, т.е. да се намери точният баланс между възнаграждението, 
получавано от авторите и артистите изпълнители, и печалбите, реализирани от 
интернет платформите, когато те правят произведенията си достъпни. В член 2, 
параграф 5 от мандата на Съвета интернет платформите са определени като „ 
доставчици на услуги за споделяне на онлайн съдържание“ на „услуга на 
информационното общество, чиято основна цел или една от основните цели е да 
съхранява и да предоставя на публиката достъп до голям обем произведения или други 
обекти, качени от нейните ползватели, които тя организира и насърчава с търговска 
цел.“ В съответствие с член 13 от текста на Съвета тези доставчици ще бъдат предмет 
на правила, уреждащи условията, при които те предоставят услуги, като по този начин 
оказват влияние върху техния бизнес модел.

В мандата на Парламента, посоченият доставчик, който също е определен като 
„доставчик на услуги за споделяне на онлайн съдържание“10 означава „доставчик на 
услуга на информационното общество, като една от основните цели на тази услуга е 
съхраняването на и предоставянето на достъп на публиката до значителен брой 
защитени с авторско право произведения или други защитени обекти, качени от 
ползватели на услугата на този доставчик, които процеси се оптимизират 
посредством услугата и способстват постигането на целите за реализиране на 
печалба“. Въз основа на член 13, параграф 1 от текста на Парламента от платформите 
ще се изисква да сключват лицензионни споразумения с носителите на права.

Мандатът на Парламента предвижда допълнително задължение за доставчиците на 
услуги за споделяне на онлайн съдържание, а за носителите на права – задължение да 
сътрудничат помежду си добросъвестно, за да се гарантира, че в техните услуги не се 
предлага достъп до неразрешени защитени произведения или други обекти, в случай че 
носителят на авторски права откаже да сключи лицензионно споразумение11. В случай 
че това сътрудничество доведе до необосновано премахване на съдържанието, 
доставчиците на онлайн услуги за споделяне на съдържание въвеждат механизми за 
подаване на жалби и защита, които са на разположение на ползвателите12.

10 Член 2 – параграф 4 б (нов).
11 Член 13 – параграф 2 а (нов)
12 Член 13 – параграф 2б (нов)
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Член 13 категорично е една от най-важните разпоредби на текста на Парламента и на 
предложението като цяло. Мерките, предвидени в мандата на Парламента, включват 
значителни допълнения към онлайн моделите на доставчици на услуги за споделяне на 
онлайн съдържание.

В текста на Съвета доставчиците на услуги ще подлежат на задължение за прилагане на 
ефективни и пропорционални мерки, за да се предотврати осигуряването на достъп в 
техните услуги до конкретни произведения или обекти13. Освен това те ще бъдат 
задължени да премахнат или дезактивират достъпа до тези произведения и да 
предотвратят достъпността им в бъдеще. Тези мерки трябва да отчитат естеството и 
размера на услугите, и по-специално дали те се предоставят от микропредприятие или 
малко предприятие14. Освен това в текста на Съвета се предвижда задължение онлайн 
доставчиците на услуги да споделят съдържание, а носителите на права да си 
сътрудничат помежду си. Доставчиците на онлайн услуги за споделяне на съдържание 
въвеждат механизми за подаване на жалби и защита, които са на разположение на 
ползвателите на услугата. Трябва да се установи и диалог със заинтересованите 
страни.15

Посочените правила и механизми, установени в член 13, представляват един от 
основните регулаторни аспекти на текста. При разглеждане на предложението като 
цяло, не изглежда те да са от второстепенно или спомагателно естество.

Освен това член 10 относно механизма за преговори има за цел да установи способи за 
обсъждане с цел улесняване на преговорите относно онлайн използването на аудио-
визуални произведения между страни, изпитващи затруднения, свързани с 
лицензирането на права, когато се стремят да сключат споразумение за предоставяне на 
аудио-визуални произведения на услуги за видео по заявка. Тази разпоредба засяга 
ясно рамката, в която услугите се предоставят на вътрешния пазар. Освен това в текста 
на Парламента се предвижда укрепване на диалога между представителните 
организации на автори, продуценти, платформи за видео по заявка и други 
заинтересовани страни, за да се насърчи наличието на аудио-визуални произведения на 
видео по заявка.

С член 11 относно защитата на публикациите в пресата в случай на онлайн използване 
на издателите се предоставят авторски права върху „цифрово използване на техните 
публикации в пресата от страна на доставчиците на услуги на информационното 
общество“16. Посочената разпоредба урежда онлайн използването на публикации в 
пресата от страна на доставчиците на услуги на информационното общество. Подобно 
на член 13, разпоредбата е част от Дял IV „Мерки за изграждане на добре 
функциониращ пазар за авторско право“ и се отнася отчасти до условията за 
предоставяне на услуги на вътрешния пазар.

Всички разпоредби, посочени по-горе, изглежда представляват един от центровете на 
тежест на предложението на Комисията, както и на текстовете на ЕП и на Съвета, като 

13 Член 13, параграфи 1 и 4.
14 Член 13, параграф 5.
15 Член 13, параграфи 6—8.
16 Член 11 – параграф 1.
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другият център на тежест е по-нататъшната хармонизация на законодателството на 
Съюза в областта на авторското право и сродните му права.

V - Заключение и препоръка

Горепосочените разпоредби на текстовете на Парламента и на Съвета без съмнение 
имат съществено значение за предложението и целят регулиране на условията за 
предоставяне на услуги на вътрешния пазар. Тази цел не е акцесорна по отношение на 
хармонизирането на правото на Съюза, приложимо за авторското право и сродните му 
права. Напротив – посочените две цели са свързани и между тях съществува пряка 
връзка.

Предлаганият член 53 от ДФЕС се намира в глава „Право на установяване“ и 
предвижда приемането на директиви за координиране на законовите, подзаконовите 
или административните разпоредби на държавите членки. Освен това член 62 от ДФЕС, 
който се намира в глава „Услуги“, предвижда, че член 53 се прилага по отношение на 
материята, уредена от същата глава. Трябва да се отбележи, че цитираните два члена 
представляват правното основание за няколко директиви в областта на интелектуалната 
собственост: Директива 96/9/ЕО,17 Директива 2000/31/ЕО,18 Директива 2001/29/ЕО,19 
Директива 2006/115/ЕО,20 Директива 2006/116/ЕО,21 Директива 2010/13/ЕС,22 
Директива 2012/28/ЕС,23 Директива 2014/26/ЕС.24

Този анализ на правното основание се основава на мандатите на Парламента и Съвета. 
Допълнителен анализ на правното основание може да се окаже необходим, ако 
резултатът от междуинституционалните преговори съществено измени предложението, 
по-специално целта за регулиране на условията за предоставяне на услуги на 
вътрешния пазар.

На своето заседание от 10 декември 2018 г. комисията по правни въпроси 
единодушно25реши, че добавянето на член 53, параграф 1 и на член 62 от ДФЕС към 

17 Директива за правна закрила на базите данни (ОВ L 77, 27.3.96 г., стр. 20).
18 Директива за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално 

на електронната търговия на вътрешния пазар (OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
19 Директива относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в 

информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10).
20 Директива за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското 

право в областта на интелектуалната собственост, ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28).
21 Директива за срока за закрила на авторското право и някои сродни права (ОВ L 372, 27.12.2006 г., 

стр. 12).
22 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).

23 Директивата относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения (ОВ L 
299, 27.10.2012 г., стр. 5).

24 Директива 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).

25 На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател), Жан-Мари Кавада, Мади 
Делво (заместник-председател), Аксел Фос (докладчик по становище), Жоел Бержерон, Костас 
Хрисогонос, Серджо Гаетано Коферати, Мери Хънибол, Саджад Карим, Силвия-Ивон Кауфман, 
Антониу Мариню и Пинту, Юлия Реда, Евелин Регнер, Тимо Вьолкен, Франсис Замит Димек, 
Тадеуш Звефка, Косма Злотовски, Луис де Грандес Паскуал.
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член 114 от ДФЕС като правно основание за предложението за директива относно 
авторското право в цифровия единен пазар е в съответствие с целта на предложението и 
със съответната съдебна практика. 

С уважение,

Павел Свобода

(Отнася се до текстовете на всички езици.)


