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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014
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24.10.2012

TEATIS LIIKMETELE
(90/2012)

Teema: Poola Vabariigi Seimi põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste 
kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse 
litsentsimise kohta siseturul
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Poola Vabariigi Seimi põhjendatud arvamus 
eelnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

Poola Vabariigi Seimi 12. oktoobri 2012. aasta

otsus

Poola Vabariigi Seimi põhjendatud arvamus subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise kohta seoses 
ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja 
autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul

Poola Vabariigi Seim teeb kodukorra artikli 148cc alusel kindlaks, et ettepanek võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste 
kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise 
kohta siseturul (COM(2012) 372 final) ei ole ühildatav Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 3 
kohase subsidiaarsuse põhimõttega. Ettepanek on subsidiaarsuse põhimõttega vastuolus, sest 
direktiivi ettepanekuga ei tagata Euroopa Liidu tasandil kavandatava meetme saavutamist 
paremini kui liikmesriikide tasandil võetavad meetmed. Otsusele on lisatud seimi põhjendatud 
arvamus selle kohta, miks direktiivi ettepanek ei ole subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas.
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Poola Vabariigi Seimi 12. oktoobri 2012. aasta otsuse lisa

Poola Vabariigi Seimi põhjendatud arvamus koos põhjendustega selle kohta, miks seimi 
arvates on ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja 
autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega

Poola Vabariigi Seim on pärast ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning 
muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (COM(2012) 
372 final) kontrollimist seisukohal, et nimetatud ettepanek ei ole ühildatav Euroopa Liidu 
lepingu artikli 5 lõike 3 kohase subsidiaarsuse põhimõttega. Ettepanek on subsidiaarsuse 
põhimõttega vastuolus, sest direktiivi ettepanekuga ei tagata Euroopa Liidu tasandil 
kavandatava meetme saavutamist paremini kui see oleks võimalik liikmesriikide tasandil 
võetavate meetmetega.

Euroopa Komisjon on nimetanud direktiivi eesmärkidena autoriõiguse ja sellega kaasnevate 
õiguste kollektiivse haldamise eest vastutavate organisatsioonide tegevuse parandamine, 
kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmete, õiguste valdajate ja kolmandate isikute 
huvide kaitse, õiguste haldamine ning autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste 
ühtlustamine ja multiterritoriaalsete litsentside andmine (direktiivi põhjendused 4–7). Seimi 
arvates ei ole kavandatava õigusaktiga võimalik seda eesmärki paremini saavutada Euroopa 
Liidu lepingu artikli 5 lõike 3 ning Euroopa Liidu lepingule lisatud protokolli nr 2 
(subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte rakendamise kohta) artikli 5 ning Euroopa 
Liidu toimimise lepingu tähenduses, kui see on praegu võimalik liikmesriikide õigusaktidel 
põhinevate riiklike meetmetega.

Seoses kollektiivse esindamise organisatsioonide haldamise ja läbipaistvusega tuleb tõdeda, et 
ettepanekust ei saa järeldada seda, et liikmesriigid ei ole võimelised piisaval määral 
reguleerima või kontrollima siseriiklikke tsiviilõiguslikke suhteid kollektiivse esindamise 
organisatsioonide ja õiguste valdajate vahel või kõnealuste organisatsioonide sisestruktuure. 
Euroopa Komisjoni esitatud eesmärk tagada kollektiivse esindamise organisatsioonide 
läbipaistvus, on saavutatav ka liikmesriikide õiguse tasandil isegi juhul, kui selleks on vaja 
praktikas muuta mõne riigi õigusakte. Siiski ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et seda 
eesmärki ei ole võimalik saavutada liikmesriikide endi meetmetega, eriti kuna Poola näide on 
tõendiks selle kohta, et isegi praeguses etapis on võimalik antud eesmärki piisaval määral või 
isegi direktiivi ettepanekus esitatust suuremal määral saavutada. Lisaks jõudis seim 
ettepaneku kontrollimisel järeldusele, et õigusakt oma praegusel kujul tooks kaasa olukorra 
halvenemise järgmistes valdkondades:

– majandusvabaduse kaitse, sest kollektiivse esindamise organisatsioonidele pannakse uued 
kohustused; 

– eraisikute sõltumatuse kaitse, pannes neile mitmeid selgelt määratlemata lepingute 
sõlmimisega seotud kohustusi ja kehtestades eeskirju, mis kujundavad tsiviilõiguslikke 
suhteid ühepoolselt, tehes seda eelkõige liikmesriikide kohustuse kaudu luua kollektiivse 
esindamise organisatsioonide sisemine struktuur äriühingutele kehtivate eeskirjade alusel 
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(direktiivi ettepaneku artikkel 7), mis muudab kõnealuste organisatsioonide tegutsemise 
ühendustele kehtiva õiguse alusel võimatuks;

– autoriõiguste kaitse, sest ettepanekuga luuakse võimalus kanda kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele antud pädevus piiramatus ulatuses muudele osalistele üle (direktiivi 
ettepaneku artikkel 27).

Mis puutub muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimisesse, siis 
ettepanekust ei selgu, mille alusel peaksid Euroopa Liidu meetmeid selles valdkonnas olema 
tõhusamad. Samuti ei selgitatud seda, miks komisjon ei võta väiksema ulatusega meetmeid 
liikmesriikide koostöö kooskõlastamiseks litsentside andmise valdkonnas.

Seimi arvates ei ole Euroopa Komisjoni esitatud põhjendus direktiivi ettepaneku vastavuse 
kohta subsidiaarsuse põhimõttele piisav. Ka direktiivi põhjenduses 42 sisalduv eeldus, mille 
kohaselt ettepanek on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, ei ole loogiline.

Kokkuvõttes on Poola Vabariigi Seim seisukohal, et ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste 
kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise 
kohta siseturul (COM(2012) 372 final) on subsidiaarsuse põhimõttega vastuolus.


