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Проект 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 и за изменение на Директива
93/83/ЕИО на Съвета (първо четене)
– Приемане на законодателния акт
– Изявление

Изявление на Комисията
Комисията отбелязва, че текстът на Директивата 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, и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета, приет от Европейския
парламент и от Съвета, заменя правното основание, съдържащо се в нейното предложение
(член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, ДФЕС), с комбинираното
правно основание по член 53, параграф 1 и член 62 от ДФЕС.
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Комисията счита, че член 53, параграф 1 и член 62 от ДФЕС осигуряват специално правно
основание (и поради това могат да се считат за „lex specialis“) за директиви относно достъпа
до дейности на самостоятелно заети лица. По-правилно би било законодателство, което
надхвърля този обхват, да се основава на общото правно основание, свързано с вътрешния
пазар (член 114 от ДФЕС). Двете правни основания (член 114 от ДФЕС, от една страна, и
член 53, параграф 1 и член 62 от ДФЕС, от друга) можеха също да бъдат използвани в
съчетание, при необходимост.
В дух на компромис и с оглед на незабавното приемане на предложението от страна на
Съюза, Комисията подкрепя окончателния текст. Тя обаче изразява съжалението си във
връзка с отпадането на член 114 ДФЕС като правно основание на директивата и отново
потвърждава, че посочената разпоредба от ДФЕС трябва да се използва в бъдещото
законодателство в областта на вътрешния пазар, засягащо въпроси, различни от достъпа до
дейности на самостоятелно заети лица.
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