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Asia: Puolan parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten 
oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Puolan parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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Puolan tasavallan parlamentin alahuoneen päätös

annettu 12 päivänä lokakuuta 2012

syistä, joiden perusteella parlamentin alahuone arvioi, että ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta 
hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista 
verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen

Puolan tasavallan parlamentin alahuone toteaa työjärjestyksensä 148 cc artiklan perusteella, 
että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten 
oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (COM(2012)0372 lopullinen) 
ei ole Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
toissijaisuusperiaatteen mukainen. Ehdotus on toissijaisuusperiaatteen vastainen, koska 
ehdotetulla direktiivillä ei voida varmistaa, että suunnitellun toiminnan tavoitteet voidaan 
saavuttaa unionin tasolla paremmin kuin kansallisella tasolla toteutettavilla toimilla. 
Perusteltu lausunto, jossa Puolan parlamentin alahuone esittää syyt, joiden perusteella ehdotus 
ei sen kannan mukaan ole toissijaisuusperiaatteen mukainen, on päätöksen liitteenä.
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Puolan tasavallan parlamentin alahuoneen 12. lokakuuta 2012 tekemän päätöksen liite

Puolan tasavallan parlamentin alahuoneen 12. lokakuuta 2012 antama perusteltu 
lausunto syistä, joiden perusteella se arvioi, että ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista 
ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä 
varten sisämarkkinoilla ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen

Puolan tasavallan parlamentin alahuone on käsitellyt ehdotusta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja 
monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten 
sisämarkkinoilla (COM(2012)0372 lopullinen) ja toteaa käsittelyn perusteella, että ehdotus ei 
ole Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
toissijaisuusperiaatteen mukainen. Ehdotus on toissijaisuusperiaatteen vastainen, koska 
ehdotetulla direktiivillä ei voida varmistaa, että suunnitellun toiminnan tavoitteet voidaan 
saavuttaa unionin tasolla paremmin kuin kansallisella tasolla toteutettavilla toimilla.

Komission mukaan direktiivin tavoitteita ovat tarve parantaa tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista vastaavien järjestöjen toimintaa, 
yhteisvalvontajärjestöjen jäsenten, oikeudenhaltijoiden ja kolmansien osapuolten etujen 
suojeleminen, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien ja monta aluetta kattavaa musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien lisensointia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön koordinointi 
(direktiivin johdanto-osan 4-7 kappale). Puolan parlamentin alahuoneen mielestä näitä 
tavoitteita ei saavuteta ehdotetulla säädöksellä paremmin – siten kuin Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa ja sopimukseen liitetyssä toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 5 artiklassa 
sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrätään – kuin jäsenvaltioiden 
nykyisin kansallisten säädösten perusteella toteuttamien toimenpiteiden avulla.

Yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoinnin ja avoimuuden osalta on todettava, että ehdotuksen 
käsittelyssä ei ole osoittautunut, että jäsenvaltiot eivät kykenisi sääntelemään tai valvomaan 
yhteishallintajärjestöjen ja oikeudenhaltijoiden välisiä valtion sisäisiä siviilioikeudellisia 
suhteita tai järjestöjen sisäisiä rakenteita tyydyttävällä tavalla. Komission tavoitteeksi
mainitsema yhteisvalvontajärjestöjen avoimuuden turvaaminen voidaan samoin saavuttaa yhtä 
hyvin jäsenvaltioiden lainsäädännön tasolla, vaikka se saattaa käytännössä edellyttää 
muutosten tekemistä joidenkin valtioiden säädöksiin. Ei kuitenkaan ole viitteitä siitä, että tätä 
tavoitetta ei voitaisi saavuttaa jäsenvaltioiden omilla toimilla. Varsinkin Puolan esimerkki on 
osoitus mahdollisuudesta saavuttaa kyseinen tavoite jo nykytilanteessa kattavasti tai jopa 
paremmin kuin direktiiviehdotuksella. Lisäksi ehdotuksen käsittelyn yhteydessä on tullut 
esiin, että ehdotetussa muodossaan säädös saattaa johtaa heikennyksiin seuraavilla aloilla

– taloudellisen vapauden suoja, koska yhteisvalvontajärjestöille asetetaan uusia 
velvoitteita

– yksityishenkilöiden riippumattomuuden suojelu, koska heille asetetaan useita 
sopimusten tekemistä koskevia velvoitteita, joita ei kuitenkaan ole määritelty tarkasti 
ja joilla siviilioikeudellisia suhteita muovataan yksipuolisesti, sekä erityisesti koska 
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jäsenvaltiot velvoitetaan antamaan säädöksiä, joilla yhteisvalvontajärjestöjen sisäisestä 
rakenteesta tehdään pääomayhtiöitä koskevien säännösten mukaisia 
(direktiiviehdotuksen 7 artikla), mikä tekee mahdottomaksi näiden järjestöjen 
yhdistysoikeuden mukaisen toiminnan

– tekijänoikeuksien suoja, koska ehdotuksella annetaan yhteisvalvontajärjestöille 
mahdollisuus siirtää velvollisuuksiaan rajoittamatta muille toimijoille 
(direktiiviehdotuksen 27 artikla).

Mitä tulee monta aluetta kattavaan musiikkiteosten oikeuksien lisensointiin verkkokäyttöä 
varten, ehdotuksesta ei käy ilmi, millä perusteella unionin toimet tällä alalla olisivat 
tuloksellisempia. Ei myöskään ole selvitetty, miksi komissio ei ryhdy lievempiin 
toimenpiteisiin koordinoidakseen jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä lisensoinnin alalla.

Puolan parlamentin alahuoneen mielestä komissio ei ole perustellut riittävän hyvin sitä, että 
ehdotus direktiiviksi on toissijaisuusperiaatteen mukainen. Myöskään direktiivin johdanto-
osan 42 kappaleeseen sisältyvä oletus, jonka mukaan ehdotus on toissijaisuusperiaatteen 
mukainen, ei ole looginen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Puolan parlamentin alahuoneen mukaan ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta 
hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista 
verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (COM(2012)0372 lopullinen) on 
toissijaisuusperiaatteen vastainen.


