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Tárgy: A lengyel Szejm indokolással ellátott véleménye a szerzői és szomszédos jogokra 
vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek jogainak belső piacon történő 
online felhasználásra szóló, több területre érvényes engedélyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a lengyel Szejmnek a fentebb megjelölt javaslatról 
szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A Lengyel Köztársaság Szejmjének 2012. október 12-i HATÁROZATA

a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek jogainak 
belső piacon történő online felhasználásra s z ó l ó ,  több területre érvényes 
engedélyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatnak a 
szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetetlenségéről

A Lengyel Köztársaság Szejmje eljárási szabályzatának 148cc cikke alapján megállapítja, 
hogy a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek 
jogainak belső piacon történő online felhasználásra szóló, több területre érvényes 
engedélyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat 
(COM(2012) 372 végleges) nem egyeztethető össze az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározott szubszidiaritás elvével. A javaslat sérti a 
szubszidiaritás elvét, mert a javasolt irányelv nem szavatolja, hogy a tervezett intézkedés 
céljai az Unió szintjén jobban megvalósíthatók, mint nemzeti intézkedések révén. Az 
indokolással ellátott vélemény, amelyben a Szejm kifejti, hogy a tervezet felfogása szerint 
miért nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével, a határozat mellékletében található.
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A Lengyel Köztársaság Szejmje 2012. október 12-i határozatának melléklete

A Lengyel Köztársaság Szejmjének indokolással ellátott 2012. október 12-i véleménye, 
amelyben kifejti, hogy a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és 
a zeneművek jogainak belső piacon történő online felhasználásra szóló, több területre 
érvényes engedélyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslat felfogása szerint miért nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével

A Lengyel Köztársaság Szejmje a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös 
jogkezelésről és a zeneművek jogainak belső piacon történő online felhasználásra szóló, több 
területre érvényes engedélyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslat (COM(2012) 372 végleges) vizsgálata alapján megállapítja, hogy a javaslat nem 
egyeztethető össze az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkének (3) bekezdése 
szerinti szubszidiaritás elvével.  A javaslat sérti a szubszidiaritás elvét, mert a javasolt 
irányelv nem szavatolja, hogy a tervezett intézkedés céljai az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatók, mint nemzeti intézkedések révén.

Az Európai Bizottság közleménye szerint az irányelv céljai a következők: a szerzői és 
szomszédos jogok közös kezelésével foglalkozó szervezetek munkájának szükséges javítása, 
a közös jogkezelő szervezetek tagjai, a jogtulajdonosok és harmadik felek érdekeinek 
védelme, a szerzői és szomszédos jogok kezelésével és több területre érvényes 
engedélyezésével kapcsolatos tagállami jogszabályok összehangolása (az irányelv (4)–(7) 
preambulumbekezdése). A Szejm felfogása szerint a javasolt jogi aktus révén nem lehet – az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke (3) bekezdése értelmében és az EUSZ-hez csatolt, a 
szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló (2.) jegyzőkönyv 5. cikke, 
valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében – „jobban” elérni ezt a 
célt, mint a tagállamoknak a nemzeti jogszabályok alapján hozott jelenlegi intézkedései révén.
A közös jogkezelő szervezetek irányításával és átláthatóságával kapcsolatban meg kell 
állapítani, hogy a javaslat vizsgálata nem vezet ahhoz a következtetéshez, hogy a tagállamok 
ne lennének képesek kielégítően szabályozni vagy felügyelni a közös jogkezelő szervezetek 
és az alkotók közötti nemzeti polgári jogi kapcsolatokat vagy e szervezetek belső struktúráját. 
Az Európai Bizottság által megnevezett célt, azaz a közös jogkezelő szervezetek 
átláthatóságának biztosítását ugyanúgy el lehet érni a tagállami jog szintjén is, még ha ez a 
gyakorlatban a tagállami jogszabályok módosítását teheti is szükségessé. Semmi nem utal 
azonban arra, hogy ez a cél nem érhető el a tagállamok önálló intézkedései révén, különösen 
mivel Lengyelország példája igazolja annak lehetőségét, hogy ezt a célt már a jelenlegi 
szakaszban is akár teljes körűen, sőt akár jobban is el lehet érni, mint az irányelvre irányuló 
javaslatban tervezettek szerint. Továbbá a javaslat vizsgálatakor felmerül az a következtetés, 
hogy a jogi aktus javasolt formájában visszaeséshez vezethet az alábbi területeken:

- a gazdasági szabadság védelme, mivel a közös jogkezelő szervezetekre új 
kötelezettségek hárulnak,

- a magánszemélyek önállóságának védelme, mivel szerződések kötésekor számos, 
mindazonáltal pontosan meg nem határozott kötelezettség hárul rájuk, valamint olyan 
előírások bevezetése miatt, amelyek a polgári jogi kapcsolatokat egyoldalúan alakítják, és 
különösen a tagállamok arra való kötelezése révén, hogy olyan előírásokat adjanak ki, 
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amelyek a közös jogkezelő szervezetek belső struktúráját a tőketársaságokra vonatkozó 
előírásoknak megfelelően alakítják (az irányelvre irányuló javaslat 7. cikke), ami 
ellehetetleníti e szervezeteknek az egyesülési jog alapján való működését,

- a szerzői jogok védelme, mivel megengedi a közös jogkezelő szervezetek 
hatáskörének korlátlan mértékben más szereplőkre való átruházását (az irányelvre irányuló 
javaslat 27. cikke).

A zeneművek jogainak online felhasználásra szóló, több területre érvényes engedélyezése 
tekintetében a javaslatból nem derül ki, hogy miért várható több eredmény az Európai Unió 
intézkedéseitől ezen a területen. A javaslat nem ad magyarázatot arra sem, hogy az Európai 
Bizottság miért nem hoz kevésbé mélyreható intézkedéseket a tagállamok engedélyek 
kiadásával kapcsolatos együttműködésének összehangolására.

A Szejm felfogása szerint az Európai Bizottság által az irányelvre irányuló javaslatnak a 
szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségére vonatkozóan előterjesztett indokolás 
nem kielégítő. Az összeegyeztethetőségnek az irányelv (42) preambulumbekezdése szerinti 
vélelmezése sem támasztható alá logikailag.

Összefoglalva, a Szejm felfogása szerint a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös 
jogkezelésről és a zeneművek jogainak belső piacon történő online felhasználásra szóló, több 
területre érvényes engedélyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslat (COM(2012) 372 végleges) sérti a szubszidiaritás elvét.


