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Temats: Polijas Sejma pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un 
muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū
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Saskaņā ar 2. protokola par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu 
6. pantu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta iesniegšanas 
var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar pamatotu 
atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Polijas Sejma pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Polijas Republikas Sejma Lēmums

2012. gada 12. oktobris

par Komisijas priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 
autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes 
tiesību daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū atbilstību subsidiaritātes principam

Polijas Republikas Sejms, pamatojoties uz sava Reglamenta 148.c pantu, konstatē, ka 
Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesību un 
blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo 
licencēšanu iekšējā tirgū (COM(2012)0372 galīgā versija) neatbilst subsidiaritātes principam 
saskaņā ar Eiropas Savienības Līguma 5. panta 3. punktu. Ar šo priekšlikumu tiek pārkāpts 
subsidiaritātes princips, jo ierosinātā direktīva nenodrošina labāku paredzētās darbības mērķu 
sasniegšanu Eiropas Savienības līmenī nekā valsts līmenī veiktie pasākumi. Pamatots 
atzinums, kurā Sejms izklāsta savu viedokli par to, kāpēc šis priekšlikums neatbilst 
subsidiaritātes principam, ir pievienots šī lēmuma pielikumā.
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Pielikums Polijas Republikas Sejma 2012. gada 12. oktobra Lēmumam

Polijas Republikas Sejma 2012. gada 12. oktobra pamatots atzinums, kurā Sejms 
izklāsta, kāpēc Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 
autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes 
tiesību daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū neatbilst subsidiaritātes principam.

Pēc Komisijas priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesību un 
blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo 
licencēšanu iekšējā tirgū (COM(2012)0372 galīgā versija) izskatīšanas Polijas Republikas 
Sejms konstatē, ka priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam saskaņā ar Eiropas 
Savienības Līguma 5. panta 3. punktu. Ar šo priekšlikumu tiek pārkāpts subsidiaritātes 
princips, jo ierosinātā direktīva nenodrošina labāku paredzētās darbības mērķu sasniegšanu 
Eiropas Savienības līmenī nekā valsts līmenī veiktie pasākumi.

Eiropas Komisija skaidro, ka direktīvai ir šādi mērķi: uzlabot mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju darbību saistībā ar autortiesību un blakustiesību pārvaldību; 
aizsargāt kolektīvā pārvaldījuma organizāciju biedru, tiesību subjektu un trešo personu 
intereses; koordinēt valstu noteikumus par piekļuvi autortiesību un blakustiesību 
pārvaldījumam; un uzlabot daudzteritoriālo licencēšanu (direktīvas 4.–7. apsvērums). Pēc 
Sejma viedokļa, — atbilstoši ES līguma 5. panta 3. punktam un Līgumam par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) pievienotā 2. protokola 5. pantam par to, kā piemērot 
subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, — ar šo priekšlikumu minēto mērķi nevar 
sasniegt labāk nekā to pašlaik nodrošina dalībvalstu līmenī, balstoties uz pašreiz spēkā 
esošajiem tiesību aktiem.

Attiecībā uz mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pārvaldību un 
pārredzamību konstatē, ka, izskatot priekšlikumu, nerodas secinājums, ka dalībvalstis 
nevarētu atbilstošā veidā valsts līmenī regulēt vai uzraudzīt civiltiesiskās attiecības starp 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un autortiesību īpašniekiem vai šo organizāciju 
iekšējām struktūrām. Eiropas Komisijas minēto mērķi, proti, kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju pārredzamības nodrošināšanu, tikpat labi var sasniegt arī katras dalībvalsts 
tiesību sistēmā — tas praksē paredzētu nelielas izmaiņas katras dalībvalsts tiesību aktos. Taču 
nav pamata uzskatīt, ka šo mērķi nevarētu sasniegt ar katras valsts patstāvīgiem pasākumiem 
— jo īpaši Polijas piemērs parāda, ka jau pašreizējā ieviešanas posmā ir iespējams pilnībā 
sasniegt minēto mērķi vai pat pārsniegt direktīvas priekšlikumā paredzētās prasības.  Turklāt, 
izskatot priekšlikumu, atliek secināt, ka ierosinātajam tiesību aktam var būt negatīva ietekme 
šādās jomās:

- tiek mazāk aizsargāta brīvība veikt uzņēmējdarbību, jo kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām tiek uzlikti jauni pienākumi;

- tiek mazāk aizsargāta privātpersonu autonomija — to izraisa vairākas neprecīzas 
definētas līgumiskās saistības, tādu tiesību aktu pieņemšana, kuru rezultātā veidojas 
vienpusējas civiltiesiskās attiecības un visbeidzot — dalībvalstu pienākums kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju struktūru veidot atbilstoši noteikumiem par sabiedrībām ar 
ierobežotu atbildību (Direktīvas priekšlikuma 7. pants), tā padarot neiespējamu šo 
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organizāciju darbību atbilstoši likumam par asociācijām;

- tiek samazināta autortiesību aizsardzība, jo ir paredzēts, ka kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas var neierobežotā apjomā izmantot ārpakalpojumus (Direktīvas priekšlikuma 
27. pants).

Attiecībā uz muzikālo darbu autortiesību daudzteritoriālu licencēšanu tiešsaistes pakalpojumu 
sniegšanai, priekšlikumā nav minēts, kāpēc ES darbība šajā jomā būtu iedarbīgāka. Tāpat 
netiek paskaidrots, kāpēc Komisija neizvēlas veikt mazāk stingrus pasākumus ar mērķi 
koordinēt sadarbību starp dalībvalstīm licenču izsniegšanas jomā.

Sejms uzskata, ka Komisija sniedz nepietiekamu pamatojumu tam, ka direktīvas priekšlikums 
atbilst subsidiaritātes principam.  Arī Direktīvas 42. apsvērumā sniegtais pamatojums nav 
pietiekami racionāls.

Rezumējot, pēc Sejma ieskatiem, Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvai par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu 
tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū (COM(2012)0372 galīgā versija) 
neatbilst subsidiaritātes principam.


