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Tema: Lenkijos Respublikos Seimo pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių 
teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius 
internete teikimo vidaus rinkoje
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.

Pridedama susipažinti Lenkijos Senato pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Lenkijos Respublikos Seimo NUTARIMAS

2012 m. spalio 12 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kolektyvinio autorių 
teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos 
kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje atitikimo subsidiarumo principui

Lenkijos Respublikos Seimas, remdamasis savo Darbo tvarkos taisyklių 148cc straipsniu, 
nustatė, kad pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kolektyvinio 
autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos 
kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (COM(2012) 372 final) neatitinka subsidiarumo 
principo pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnį 3 dalį. Pasiūlymu pažeidžiamas 
subsidiarumo principas, nes pasiūlymu dėl direktyvos neužtikrinama, kad siūlomų veiksmų 
tikslus galima geriau įgyvendinti ES lygmeniu, o ne nacionalinėmis priemonėmis. Prie 
nutarimo pridedama pagrįsta nuomonė, kurioje Seimas paaiškina priežastis, dėl kurių mano, 
kad pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo.
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2012 m. spalio 12 d. Lenkijos Respublikos Seimo nutarimo priedas

2012 m. spalio 12 d. Lenkijos Respublikos Seimo pagrįsta nuomonė, kurioje Seimas 
paaiškina priežastis, dėl kurių mano, kad pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir 
daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje 
neatitinka subsidiarumo principo.

Lenkijos Respublikos Seimas, išnagrinėjęs pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių 
licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (COM(2012) 372 final), 
nustatė, kad pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo pagal Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnį 3 dalį.  Pasiūlymu pažeidžiamas subsidiarumo principas, nes pasiūlymu dėl 
direktyvos neužtikrinama, kad siūlomų veiksmų tikslus galima geriau įgyvendinti ES 
lygmeniu, o ne nacionalinėmis priemonėmis.

Europos Komisija teigia, kad direktyvos tikslai yra – būtinas kolektyvinio autorių teisių ir 
gretutinių teisių administravimo organizacijų veiklos gerinimas, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų narių, teisių turėtojų ir trečiųjų šalių interesų apsauga, valstybių 
narių teisės aktų, susijusių su autorių teisių administravimu ir daugiateritorių licencijų naudoti 
kūrinius teikimu, derinimas (direktyvos 4–7 konstatuojamosios dalys). Seimas mano, kad 
pasiūlytu teisės aktu nebus galima geriau (kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnio 3 dalyje, Europos Sąjungos sutarties protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 5 straipsnyje ir Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo) 
pasiekti minėtų tikslų, nei kaip tik dabartinėmis valstybių narių priemonėmis, paremtomis 
nacionalinės teisės aktais.

Kalbant apie kolektyvinio teisių administravimo asociacijų valdymą ir skaidrumą reikia 
pabrėžti tai, kad išnagrinėjus pasiūlymą nebuvo prieita prie išvados, jog valstybės narės 
nesugebėtų deramai reguliuoti ar kontroliuoti kolektyvinio teisių administravimo asociacijų ir 
autorių civilinių santykių ar vidinių šių organizacijų struktūrų. Europos Komisijos nurodytą 
tikslą – kolektyvinio teisių administravimo asociacijų skaidrumo užtikrinimą – lygiai taip pat 
gerai galima pasiekti nacionalinės teisės lygmenyje, nors ir reikėtų iš tikrųjų keisti 
nacionalinės teisės aktus. Tačiau nėra jokių įrodymų, kad šio tikslo negalima pasiekti 
valstybėms narėms savarankiškai ėmusis priemonių, nes būtent Lenkijos pavyzdys įrodo, kad 
netgi dabartiniu etapu galima visiškai arba dar geriau įgyvendinti tikslus, nei nurodyta 
pasiūlyme dėl direktyvos. Be to, išnagrinėjus pasiūlymą daroma išvada, kad toks teisės aktas, 
koks siūlomas, gali pabloginti padėtį šiose srityse:

- ekonominės laisvės apsaugos srityje, nes kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms būtų priskirti nauji įpareigojimai,

- privačių asmenų savarankiškumo apsaugos srityje, nes jiems būtų priskirta įvairių, 
tačiau nekonkrečių įpareigojimų sudaryti sutartis, taip pat parengus vienašališkai civilinius 
santykius reglamentuojančias taisykles ir ypač įpareigojant valstybes nares priimti taisykles, 
pagal kurias kolektyvinio teisių administravimo asociacijų vidinė struktūra būtų 
reglamentuojama remiantis akcinėms bendrovėms taikomomis taisyklėmis (pasiūlymo dėl 
direktyvos 7 straipsnis), todėl tokioms asociacijoms taptų neįmanoma vykdyti veiklą 
remiantis teise jungtis į asociacijas,
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- autorių teisių apsaugos srityje, nes būtų leidžiama kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms neribota apimtimi perduoti įgaliojimus kitiems veikėjams (pasiūlymo dėl 
direktyvos 27 straipsnis).

Kalbant apie daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimą, pasiūlyme 
nepaaiškinta, kodėl Europos Sąjungos priemonės šioje srityje būtų sėkmingesnės. Taip pat 
nepaaiškinta, kodėl Europos Komisija nesiima mažesnį poveikį turinčių veiksmų, norėdama 
koordinuoti valstybių narių bendradarbiavimą teikiant licencijas.

Seimas mano, kad Europos Komisijos nurodytos priežastys, kuriomis remiantis teigiama, kad 
pasiūlymas dėl direktyvos atitinka subsidiarumo principą, yra nepakankamos. Taip pat aiškiai 
nepagrindžiama prielaida dėl atitikties (direktyvos 42 konstatuojamoji dalis).

Taigi, Seimas mano, kad pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų 
naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (COM(2012) 372 final) pažeidžia 
subsidiarumo principą.


