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OZNÁMENIE POSLANCOM
(90/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv 
a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných 
diel online na vnútornom trhu
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

ROZHODNUTIE Sejmu Poľskej republiky

z 12. októbra 2012

o nesúlade návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských 
práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie 
hudobných diel online na vnútornom trhu so zásadou subsidiarity

Sejm Poľskej republiky na základe článku 148cc rokovacieho poriadku Sejmu konštatuje, že 
návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv 
a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie 
hudobných diel online na vnútornom trhu (COM(2012)0372 final) nie je v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. Tento návrh porušuje zásadu 
subsidiarity, lebo navrhovaná smernica nezaručuje, že ciele navrhovaného opatrenia sa 
na úrovni EÚ uskutočnia lepšie ako vnútroštátnymi opatreniami. V prílohe rozhodnutia sa 
nachádza odôvodnené stanovisko, v ktorom Sejm ozrejmuje, prečo sa domnieva, že návrh nie 
je v súlade so zásadou subsidiarity.
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Príloha k rozhodnutiu Sejmu Poľskej republiky z 12. októbra 2012

Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky z 12. októbra 2012, v ktorom Sejm 
ozrejmuje, prečo sa domnieva, že návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych 
licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu nie je v súlade 
so zásadou subsidiarity.

Sejm Poľskej republiky po preskúmaní návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych 
licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu (COM(2012)0372 
final) konštatuje, že tento návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ods. 3 
Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). Tento návrh porušuje zásadu subsidiarity, lebo navrhovaná 
smernica nezaručuje, že ciele navrhovaného opatrenia sa na úrovni EÚ uskutočnia lepšie ako 
vnútroštátnymi opatreniami.

Európska komisia vyhlasuje, že cieľmi smernice sú: potreba zlepšiť fungovanie organizácií 
kolektívnej správy autorských práv a súvisiacich práv, ochrana záujmov členov organizácií 
kolektívnej správy, ako aj držiteľov autorských práv a tretích strán, koordinácia 
vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa vykonávania činnosti v oblasti správy autorských práv 
a súvisiacich práv, ako aj zlepšenie poskytovania multiteritoriálnych licencií (odôvodnenia 4 
– 7 smernice).. Podľa názoru Sejmu sa návrhom neuskutočňuje tento cieľ „lepšie“ – zmysle 
článku 5 ods. 3 ZEÚ a článku 5 Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality, ktorý je prílohou ZEÚ a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) – než 
súčasnými opatreniami uplatňovanými členskými štátmi na základe vnútroštátnych predpisov.

V súvislosti so správou a s transparentnosťou organizácií kolektívnej správy treba 
poznamenať, že analýza návrhu nevedie k záveru, že členské štáty nie sú schopné 
v dostatočnej miere právne upravovať vnútorné občiansko-právne vzťahy organizácií 
kolektívnej správy s autormi alebo vnútorné štruktúry týchto organizácií, resp. dohliadať 
na to. Cieľ stanovený Európskou komisiou, ktorý súvisí so zabezpečením transparentnosti 
organizácií kolektívnej správy, možno rovnako dobre dosiahnuť na úrovni vnútroštátnych 
právnych predpisov, hoci si to v praxi môže vyžiadať zavedenie zmien vo vnútroštátnom 
práve. Neexistujú však žiadne okolnosti odôvodňujúce tvrdenie, že tento cieľ nemôžu splniť 
členské štáty konajúce samostatne, najmä keď príklad Poľska ukazuje, že už v tejto chvíli 
možno daný cieľ dosiahnuť v plnej miere a dokonca lepšie než návrhom smernice. Okrem 
toho po preskúmaní návrhu možno dospieť k záveru, že tento návrh môže viesť k zníženiu:

— úrovne hospodárskej slobody v dôsledku zavedenia nových povinností pre organizácie 
kolektívnej správy;

— úrovne ochrany nezávislosti fyzických osôb tým, že sa im ukladajú viaceré, hoci nie 
úplne presne vymedzené povinnosti pri uzatváraní zmlúv, ako aj stanovením povinností 
jednostranne upravujúcich občiansko-právne vzťahy, a predovšetkým zavedením povinnosti 
pre členské štáty prijať právne predpisy upravujúce štruktúru organizácií kolektívnej správy 
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v súlade s právnymi predpismi o kapitálových spoločnostiach (článok 7 návrhu smernice), 
čím sa znemožňuje činnosť týchto organizácií na základe právnych predpisov o verejných 
združeniach;

— úrovne ochrany autorských práv tým, že sa umožní prenos právomocí organizácie 
kolektívnej správy na iné subjekty v neobmedzenom rozsahu (článok 27 návrhu smernice).

V súvislosti s poskytovaním multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných 
diel online z tohto návrhu nevyplýva, prečo by opatrenia Európskej únie mali byť v tejto 
oblasti účinnejšie. Nie je tiež zrejmé, prečo Európska komisia neprijíma menej donucujúce 
opatrenia zamerané na koordináciu spolupráce členských štátov pri poskytovaní licencií.

Sejm sa domnieva, že odôvodnenie súladu návrhu smernice so zásadou subsidiarity, ktoré 
poskytla Európska komisia, nie je postačujúce. Predpokladané dodržanie súladu 
podľa odôvodnenia 42 smernice tiež nemožno racionálne overiť.

Záverom, podľa mienky Sejmu návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej 
správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií 
na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu (COM(2012)0372) nie je 
v súlade so zásadou subsidiarity.


