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Относно: Становище относно правното основание 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)0372]

Уважаеми г-н Председател,

Комисията по правни въпроси реши да се самосезира съгласно член 37, параграф 2 от 
Правилника за дейността, във връзка с проверката на правното основание на 
горепосоченото предложение на Комисията.

Въпросната комисия разгледа упоменатия по-горе въпрос на своето заседание от 26 
ноември 2013 г.

I – Контекст

Правното основание, предложено от Комисията за горепосоченото предложение, е  
член 50, параграф 2, буква ж), член 53 и член 62 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС). 

В контекста на тристранните преговори Съветът зае позицията, че позоваването на 
първия от изброените по-горе членове следва да бъде променено на позоваване на член 
50, параграф 1 от ДФЕС, тъй като първоначално предложеното позоваване не посочва 
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изрично правомощие на законодателя да приема законодателни актове. Тази позиция 
беше подкрепена и от Комисията.

Поради това докладчикът Мариел Гало отправи искане до комисията по правни 
въпроси, съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността, да провери 
правното основание на предложението и предложеното алтернативно позоваване на 
член 50, параграф 1 от ДФЕС.

II – Приложими членове от ДФЕС 

В предложението на Комисията са представени като правни основания следните 
членове от ДФЕС (подчертаването е добавено):

Член 50
1. За да се постигне свободата на установяване в определена 
дейност, Европейският парламент и Съветът, като действат в 
съответствие с обикновената законодателна процедура и след 
консултация с Икономическия и социален комитет, приемат 
директиви. 
2. Европейският парламент, Съветът и Комисията изпълняват 
функциите, които са им възложени в съответствие с предходните 
разпоредби в частност: 
а) като отдават, като общо правило, приоритетно значение на 
дейностите, при които свободата на установяване е от особено 
съществено значение за развитието на производството и 
търговията; 
б) като осигуряват тясно сътрудничество между компетентните 
органи в държавите членки с цел уточняване на специфичното 
положение на различни дейности в рамките на Съюза; 
в) като отменят тези административни процедури и практики, 
които произтичат или от националното законодателство, или от 
споразумения, сключени преди това между държавите членки, 
чието запазване би представлявало пречка за осъществяването на 
свободата на установяване; 
г) като гарантират, че работниците от една държава членка, 
заети на работа на територията на друга държава членка, могат 
да останат на тази територия с цел започването на дейност като 
самостоятелно заети лица, когато те отговарят на условията, на 
които би се изисквало да отговарят, ако влизаха в тази държава по 
времето, когато са имали намерение да започнат 
осъществяването на такава дейност; 
д) като предоставят възможност на гражданин на една държава 
членка да придобива и ползва земи и сгради на територията на 
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друга държава членка, доколкото това не противоречи на 
принципите, предвидени в член 39, параграф 2. 
е) като осъществяват постепенно премахване на ограниченията 
върху свободата на установяване във всеки вид дейност, както по 
отношение условията за създаване на търговски 
представителства, клонове или дъщерни дружества на 
територията на държава членка, така и до условията за 
назначаването на персонал, който принадлежи към главното 
предприятие на мениджърски или контролни длъжности в такива 
търговски представителства, клонове или дъщерни дружества; 
ж) посредством координирането до необходимата степен на 
гаранциите, които се изискват от държавите членки от 
дружествата по смисъла на член 54, втора алинея, за да се 
защитят интересите на техните членове и на третите лица, с 
оглед тези гаранции да станат равностойни в целия Съюз; 
з) като се уверят взаимно, че условията на установяване не се 
нарушават от помощи, предоставяни от държавите членки.

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

III – Определяне на 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 
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акта“1. Следователно изборът на неправилно правно основание може да оправдае 
анулирането на съответния акт.

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. Уместно е да се отбележи, че тези два члена 
предоставят правното основание за Директивата за осиротелите произведения2.

Изменението на позоваването на член 50 от ДФЕС – от параграф 2, буква ж) на 
параграф 1 в същия член – се обосновава от факта, че параграф 1 предвижда 
Парламентът и Съветът да действат чрез директиви в съответствие с обикновената 
законодателна процедура, за да се постигне свободата на установяване в определена 
дейност, докато параграф 2, буква ж) единствено идентифицира въпросната дейност, а 
именно гаранциите, които се изискват от държавите членки от дружествата, за да се 
защитят интересите на техните членове и на третите лица, с оглед тези гаранции да 
станат равностойни в целия Съюз. 

Една от основните цели на предложението е да се преодолее разпокъсаността на 
правилата, приложими по отношение на колективното управление на права в цяла 
Европа, по-конкретно чрез въвеждането на основни стандарти за управлението и 
прозрачността на организации за колективно управление на авторски права. 
Следователно предложението съдържа голям брой разпоредби, които имат за цел да 
гарантират защитата на интересите на членовете на тези организации. Оперативната 
част от правното основание за тази цел обаче се съдържа в параграф 1 от член 50 от 
ДФЕС, а не в параграф 2, буква ж).

Правилното позоваване на член 50 от ДФЕС се намира следователно в неговия първи 
параграф.

Правната служба посочва също така, че би било по-целесъобразно да се предвиди 
позоваване на член 53, параграф 1 от ДФЕС, а не на член 53 от ДФЕС като цяло, тъй 
като неговият втори параграф в свързан изрично с медицинските и фармацевтичните 
професии, които не са засегнати от предложението за директива. В допълнение, 
предвид това, че правното основание на горепосочената Директива за осиротелите 
произведения се позовава на параграф 1 от този член, би било целесъобразно да се 
промени съответно и позоваването в правното основание на разглежданото 
предложение.

Правилното позоваване на член 53 от ДФЕС се намира следователно в неговия първи 

1 Решение от 26 март ч1987 г. по дело Комисия/Съвет („Общи тарифни преференции“), C-45/86 (Recueil, 
стр. 1439, т. 5); 
Решение от 23 октомври 2007 г. по дело Комисия/Съвет, C-440/05 (Сборник, стр. I-9097); Решение от 8 
септември 2009 г. по дело Комисия/Европейски парламент и Съвет, C-411/06  (ОВ C 267, 7.11.2009 г., 
стр. 8).
2 Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно някои 
разрешени начини на използване на осиротели произведения (OВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 5).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:267:0008:0009:bg:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:267:0008:0009:bg:PDF
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параграф.

Предвид предходния анализ член 50, параграф 1 от ДФЕС трябва да замени член 50, 
параграф 2, буква ж) от ДФЕС, а член 53, параграф 1 от ДФЕС трябва да замени член 
53 от ДФЕС, за да съставят правното основание на предложението за директива заедно 
с член 62 от ДФЕС.

ІV – Заключение и препоръка

Правилното правно основание за предложението е член 50, параграф 1, член 53, 
параграф 1 и член 62 от ДФЕС.

На свое заседание от 26 ноември 2013 г. комисията по правни въпроси реши съответно 
с единодушие1, да излезе със становището, че член 50, параграф 1, член 53, параграф 1 
и член 62 от ДФЕС следва да представляват правното основание за предложението.

С уважение,

Клаус-Хайнер Лене

1 На окончателното гласуване присъстваха: Рафаеле Балдасаре (заместник-председател), Себастиан 
Валентин Боду (заместник-председател), Франсоаз Кастекс (заместник-председател), Кристиан 
Енстрьом, Мариел Гало, Джузепе Гаргани, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Едуард-Раул Хелвиг, 
Клаус-Хайнер Лене (председател), Ева Лихтенбергер, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Антонио Масип 
Идалго, Евелин Регнер (заместник-председател), Дагмар Рот-Беренд, Франческо Енрико Сперони, 
Димитър Стоянов, Йожеф Сайер, Александра Тайн, Аксел Фос, Сесилия Викстрьом, Тадеуш Звефка


