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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Πολωνίας (Sejm) σχετικά με την 
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί 
μουσικών έργων για επιγραμμικές χρήσεις στην εσωτερική αγορά 
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής γνωμοδότηση όπου εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι το εν λόγω 
σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του Sejm της Πολωνίας σχετικά 
με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ του Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας

της 12ης Οκτωβρίου 2012

σχετικά με το ασυμβίβαστο της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε 
δικαιώματα επί μουσικών έργων για επιγραμμικές χρήσεις στην εσωτερική αγορά με 
την αρχή της επικουρικότητας

Το Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας διαπιστώνει, βάσει του άρθρου 148 cc του 
Κανονισμού του, ότι η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί μουσικών 
έργων για επιγραμμικές χρήσεις στην εσωτερική αγορά (COM(2012) 372 τελ.) δεν 
συμβιβάζεται με την αρχή της επικουρικότητας, που αναφέρεται στο άρθρο 5, παρ. 1 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω πρόταση οδηγίας αντιβαίνει προς την αρχή 
της επικουρικότητας, επειδή δεν εγγυάται ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι επιτυγχάνονται 
καλύτερα με δράσεις που αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ απ’ ό, τι  με τη λήψη εθνικών 
μέτρων. Η αιτιολογημένη γνώμη, στην οποία το  Sejm εξηγεί για ποιους λόγους είναι της 
άποψης ότι η πρόταση δεν συμβιβάζεται με την αρχή της επικουρικότητας, επισυνάπτεται 
στην απόφαση.
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Παράρτημα της απόφασης του Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας της 12ης Οκτωβρίου 
2012

Αιτιολογημένη γνώμη του Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας της 12ης Οκτωβρίου 
2012 στην οποία εξηγεί για ποιους λόγους η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση 
διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί μουσικών έργων για επιγραμμικές χρήσεις στην 
εσωτερική αγορά, κατά την άποψή του, δεν συμβιβάζεται με την αρχή της 
επικουρικότητας

Το Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας διαπιστώνει, κατόπιν εξετάσεως της πρότασης 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συλλογική διαχείριση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη 
χορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί μουσικών έργων για επιγραμμικές χρήσεις 
στην εσωτερική αγορά (COM(2012) 372 τελ.), ότι η πρόταση δεν συμβιβάζεται με την αρχή 
της επικουρικότητας, που αναφέρεται στο άρθρο 5, παρ. 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ). Η εν λόγω πρόταση οδηγίας αντιβαίνει προς την αρχή της επικουρικότητας, 
επειδή δεν εγγυάται ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι επιτυγχάνονται καλύτερα με δράσεις που 
αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ απ’ ό, τι  με τη λήψη εθνικών μέτρων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι οι στόχοι της οδηγίας είναι οι ακόλουθοι: η απαραίτητη 
βελτίωση της λειτουργίας των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, η προστασία των συμφερόντων των μελών των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, των δικαιούχων και τρίτων και ο συντονισμός των 
νομικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την πρόσβαση στη διαχείριση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και την χορήγηση 
διακρατικών αδειών. Κατά την άποψη του Sejm ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται 
«καλύτερα» - κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και του άρθρου 5 του επισυναπτόμενου στη ΣΕΕ και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) Πρωτοκόλλου (αριθ.2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας – απ’ ό, τι μέσω των σημερινών μέτρων που τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν δυνάμει των εθνικών τους νομικών διατάξεων.

 Όσον αφορά τη διαχείριση και τη διαφάνεια των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, δεν 
προκύπτει από την εξέταση της πρότασης το συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη δεν είναι σε 
θέση να  ρυθμίζουν ή να ελέγχουν τις εσωτερικές σχέσεις ποινικού δικαίου μεταξύ των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και των δημιουργών ή τις εσωτερικές δομές των εταιρειών 
αυτών. Ο αναφερόμενος από την Επιτροπή στόχος, δηλ. η διασφάλιση της διαφάνειας των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, μπορεί να επιτευχτεί εξίσου καλά μέσω του εθνικού 
δικαίου, ακόμα και εάν, στην πράξη, ενδέχεται να χρειαστούν τροποποιήσεις της εθνικής 
νομοθεσίας. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο στόχος αυτός δεν μπορεί να υλοποιηθεί με 
ανεξάρτητα μέτρα των κρατών μελών, ειδικότερα επειδή το παράδειγμα της Πολωνίας 
καθιστά σαφές ότι, ακόμα και στη σημερινή φάση, ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνεται πλήρως 
και μάλιστα καλύτερα  απ’ ό, τι προβλέπεται στην πρόταση οδηγίας. Πέραν τούτου, το Sejm 
διαπιστώνει, κατόπιν εξετάσεως, ότι η πρόταση ενδέχεται στους ακόλουθους τομείς να 
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οδηγήσει σε μείωση :

- της προστασίας της οικονομικής ελευθερίας, εφόσον επιβάλλονται νέες υποχρεώσεις 
στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης,

- της προστασίας της αυτονομίας των ιδιωτών, καθότι τους επιβάλλονται διάφορες μη 
προσδιοριζόμενες περαιτέρω συμβατικές υποχρεώσεις, καθορίζονται κανόνες που διέπουν τις 
σχέσεις ποινικού δικαίου, και ειδικότερα επειδή ανατίθεται στα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
διατάξεις βάσει των οποίων διαμορφώνεται η εσωτερική δομή των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης κατά το παράδειγμα μιας εταιρίας κεφαλαίου (άρθρο 7 της πρότασης οδηγίας), 
υπονομεύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη δραστηριότητα των οργανώσεων αυτών βάσει του 
δικαίου περί σωματείων.

- της προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού, καθότι επιτρέπεται η απεριόριστη 
εκχώρηση των αρμοδιοτήτων των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης σε άλλους παράγοντες 
(άρθρο 27 της πρότασης οδηγίας). 

Όσον αφορά την χορήγηση διακρατικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις δικαιωμάτων επί 
μουσικών έργων δεν προκύπτει από την πρόταση για ποιο λόγο μέτρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα ήταν αποτελεσματικότερα. Επίσης δεν είναι σαφές  για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν λαμβάνει λιγότερο αυστηρά μέτρα για τον συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών  μελών κατά την χορήγηση αδειών.

Κατά την άποψη του Sejm, η Επιτροπή δεν αιτιολογεί επαρκώς για ποιο λόγο η πρότασή της 
συμβιβάζεται με την αρχή της επικουρικότητας. Επίσης δεν μπορεί να επαληθευθεί κατά 
τρόπο ορθολογικό το τεκμήριο συμμόρφωσης, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 42. 

Εν κατακλείδι, το κοινοβούλιο της Πολωνίας (Sejm) είναι της άποψης ότι η πρόταση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συλλογική διαχείριση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη 
χορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί μουσικών έργων για επιγραμμικές χρήσεις 
στην εσωτερική αγορά (COM(2012) 372 τελικό) δεν συνάδει με την αρχή της 
επικουρικότητας.


