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Výbor pro právní záležitosti

24. 10. 2012

SDĚLENÍ ČLENŮM
(90/2012)

Věc: Odůvodněné stanovisko polského Sejmu týkající se návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o kolektivní správě autorského práva a práv s ním 
souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl 
online na vnitřním trhu
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící,
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko polského Sejmu týkající se 
výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

USNESENÍ Sejmu Polské republiky

ze dne 12. října 2012

o neslučitelnosti návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kolektivní správě 
autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům
k užití hudebních děl online na vnitřních trhu se zásadou subsidiarity

Sejm Polské republiky na základě článku 148cc jednacího řádu Sejmu konstatuje, že návrh 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o kolektivní správě autorského práva a práv s ním 
souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na 
vnitřních trhu (COM(2012)0372 final) není v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v čl. 
5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. Tento návrh porušuje zásadu subsidiarity, neboť 
navrhovaná směrnice nezaručuje, že cíle zamýšlených opatření lze na úrovni Unie uskutečnit 
lépe než prostřednictvím vnitrostátních opatření. V příloze rozhodnutí se nachází odůvodněné 
stanovisko, v němž Sejm uvádí, proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou 
subsidiarity.
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Příloha usnesení Sejmu Polské republiky ze dne 12. října 2012. 

Odůvodněné stanovisko Sejmu Polské republiky ze dne 12. října 2012, v němž se uvádí 
důvody, proč Sejm soudí, že návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kolektivní 
správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území
k právům k užití hudebních děl online na vnitřních trhu není v souladu se zásadou 
subsidiarity.

Sejm Polské republiky po přezkoumání návrhu Evropského parlamentu a Rady o kolektivní 
správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území
k právům k užití hudebních děl online na vnitřních trhu (COM(2012)0372 final) konstatuje, 
že tento návrh není v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v čl. 5 odst. 3 Smlouvy
o Evropské unii (SEU). Tento návrh porušuje zásadu subsidiarity, neboť navrhovaná směrnice 
nezaručuje, že cíle zamýšlených opatření lze na úrovni Unie uskutečnit lépe než 
prostřednictvím vnitrostátních opatření.

Evropská komise uvedla jako cíle směrnice následující body: nutnost zlepšit fungování 
kolektivních správců autorského práva a práv s ním souvisejících, ochranu zájmů členů 
kolektivních správců, nositelů práv a třetích stran, koordinaci vnitrostátních právních předpisů 
týkajících se podmínek přístupu k činnosti v oblasti správy autorského práva a práv s ním 
souvisejících a rovněž zdokonalení mechanismu udělování licencí pro více území (body 
odůvodnění 4–7 směrnice). Podle názoru Sejmu návrh ve smyslu čl. 5 odst. 3 SEU a článku 5 
Protokolu (č. 2) o způsobu uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality připojeného
k SEU a Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU) nerealizuje tento cíl „lépe“, než
v současnosti činí členské státy.

Pokud jde o koordinaci a transparentnost kolektivních správců, je nutno konstatovat, že 
analýza návrhu nevede k závěru, že by členské státy nebyly schopny dostatečně dobře 
vnitrostátní občansko-právní vztahy mezi kolektivními správci práv a tvůrci nebo vnitřní 
struktury těchto organizací uspokojivě regulovat nebo nad nimi vykonávat dohled. Cíle 
stanoveného Evropskou komisí týkajícího se zajištění transparentnosti kolektivních správců 
lze jistě stejně dobře dosáhnout na úrovni členských států, ačkoli to v praxi může vyžadovat 
zavedení změn v jejich vnitrostátních právních předpisech. Neexistují však argumenty, které 
by potvrzovaly, že tento cíl nemohou realizovat jednotlivé členské státy prostřednictvím 
samostatných opatření, zvláště když příklad Polska dokládá, že je možné jej dosáhnout již 
nyní v plném rozsahu nebo dokonce lépe než podle návrhu směrnice. Kromě toho lze po 
přezkoumání návrhu dospět k závěru, že návrh může vést ke snížení:

– úrovně ochrany svobody podnikání tím, že kolektivním správcům ukládají nové 
povinnosti,

– úrovně ochrany nezávislosti fyzických osob tím, že se jim ukládá řadu, ačkoli ne zcela 
přesně vymezených, povinností při uzavírání smluv, nebo stanovením právních předpisů, 
které jednostranně upravují občansko-právní vztahy, a především zavedením povinnosti pro 
členské státy vymezit prostřednictvím právních předpisů vnitřní strukturu kolektivních 
správců způsobem, jako je tomu u kapitálových společností (článek 7 návrhu směrnice), což 
znemožňuje činnost těchto správců na základě zákona o veřejných sdruženích,
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– úrovně ochrany autorských práv povolením převádění pravomocí kolektivních správců 
na jiné subjekty v neomezeném rozsahu (článek 27 návrhu směrnice).

V souvislosti s udělováním licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online
z návrhu nevyplývá, proč by opatření Evropské unie v této oblasti měla být účinnější. Není 
rovněž zřejmé, proč Evropská komise nepřijímá méně citelná opatření zaměřená na 
koordinaci spolupráce členských států v souvislosti s udělováním licencí.

Odůvodnění souladu návrhu směrnice se zásadou subsidiarity, které Evropská komise 
předložila, není podle názoru Sejmu dostačující. Předpoklad shody podle bodu odůvodnění 42 
směrnice rovněž nelze racionálně ověřit.

Sejm došel ve svém hodnocení k závěru, že návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady
o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více 
území k právům k užití hudebních děl online na vnitřních trhu (COM(2012)0372 final) není
v souladu se zásadou subsidiarity.


