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Ref.: Aviz motivat al Seimului Republicii Polone referitor la propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea colectivă a drepturilor 
de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru 
drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Seimului Republicii Polone referitor la 
propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

REZOLUȚIE a Seimului Republicii Polone

din 12 octombrie 2012

referitoare la neconformitatea propunerii de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și 
acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru 
utilizări online pe piața internă cu principiul subsidiarității

Seimul Republicii Polone, în temeiul articolului 148cc din Regulamentul său de procedură, 
consideră că propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe 
multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața 
internă (COM(2012) 372 final) nu este conformă cu principiul subsidiarității, în conformitate 
cu articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Această propunere încalcă 
principiul subsidiarității, întrucât directiva propusă nu garantează că obiectivele asociate 
măsurilor respective ar putea fi atinse mai eficient la nivelul Uniunii, decât prin măsuri la 
nivel național. Avizul motivat în care Seimul prezintă motivele pentru care acesta consideră 
că propunerea nu este conformă cu principiul subsidiarității este inclus în anexa la prezenta 
rezoluție.
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Anexa la rezoluția Seimului Republicii Polone din 12 octombrie 2012.

Aviz motivat al Seimului Republicii Polone din 12 octombrie 2012 conținând motivele 
Seimului referitoare la neconformitatea propunerii de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a 
drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra 
operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă cu principiul subsidiarității.

Seimul Republicii Polone, după analizarea propunerii de directivă a Parlamentului European 
și a Consiliului privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și 
acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări 
online pe piața internă (COM(2012) 372 final) consideră că aceasta nu este conformă cu 
principiul subsidiarității, conform articolului 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE).  Această propunere încalcă principiul subsidiarității, întrucât directiva 
propusă nu garantează că obiectivele asociate măsurilor respective ar putea fi atinse mai 
eficient la nivelul Uniunii, decât prin măsuri la nivel național.

Comisia Europeană a arătat că obiectivele directivei sunt: necesitatea îmbunătățirii 
funcționării societăților de gestionare colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, 
protejarea intereselor membrilor societăților de gestiune colectivă, a titularilor de drepturi și a 
părților terțe, armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la gestionarea drepturilor 
de autor și la acordarea de licențe multiteritoriale (considerentele 4 7 din directivă). În opinia 
Seimului, aceste obiective nu pot fi realizate „în mod [mai] satisfăcător” - în sensul articolului 
5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și al articolului 5 din Protocolul (nr. 2) 
privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, precum și în sensul Tratatului 
privind funcționarea Uniunii Europene – ca prin intermediul actualelor măsuri în vigoare în 
legislația națională a statelor membre.

În ceea ce privește administrarea și transparența societăților de gestiune se impune observația 
că examinarea propunerii nu conduce la concluzia că statele membre nu ar fi în măsură să 
reglementeze sau să monitorizeze în mod satisfăcător relațiile de drept civil la nivel național 
între societățile de gestiune colectivă și titularii de drepturi sau structurile interne ale acestor 
societăți. Obiectivul declarat al Comisiei, și anume asigurarea transparenței societăților de 
gestiune colectivă, poate fi la fel de bine atins la nivelul dreptului național, chiar dacă, în 
practică, s-ar impune modificări la nivelul dispozițiilor legislative la nivel național. Nu există 
însă nicio indicație că obiectivul numit nu ar putea fi atins prin măsuri individuale la nivel de 
stat membru, îndeosebi întrucât exemplul Poloniei ilustrează în mod clar că acest obiectiv 
poate fi atins și în prezent tot atât de bine sau chiar mai bine decât în propunerea de directivă. 
Totodată, examinarea propunerii conduce la concluzia că aceasta ar putea conduce la:

- scăderea nivelului de protecție a libertății economice prin impunerea de noi obligații 
societăților de gestiune colectivă;

- scăderea nivelului de protecție a autonomiei personale, prin impunerea de obligații 
numeroase și insuficient precizate de încheiere a contractelor și prin introducerea de dispoziții 
ce determină în mod discreționar relațiile de drept civil, și mai ales prin obligarea statelor 
membre de a reglementa structura internă a societăților de gestiune colectivă în conformitate 
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cu cerințele aplicabile societăților de capital (articolul 7 din propunerea de directivă), ceea ce 
face imposibilă activitatea acestor organizații în temeiul dreptului la asociere;

- scăderea nivelului de protecție a drepturilor de autor, prin permiterea delegării 
competențelor societăților de gestiune colectivă către terți, fără precizarea unor limitări (art. 
27 din propunerea de directivă).

În ceea ce privește acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor 
muzicale pentru utilizări online, propunerea nu justifică de ce măsurile la nivelul Uniunii ar fi 
mai eficiente. Respectiv, nu se arată de ce Comisia Europeană nu ia măsuri mai puțin incisive 
pentru a coordona cooperarea dintre statele membre în materie de acordare de licențe.

În opinia Seimului, justificarea prezentată de Comisia Europeană privind conformitatea 
propunerii de directivă cu principiul subsidiarității este insuficientă. Prezumția de 
conformitate, exprimată la considerentul 42 din directivă, nu se verifică la o analizare critică.

În concluzie, în opinia Seimului Republicii Polone propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor 
conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale 
pentru utilizări online pe piața internă (COM(2012) 372 final) încalcă principiul 
subsidiarității.


