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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

24.10.2012

OBVESTILO POSLANCEM
(90/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje poljskega sejma o predlogu Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic ter 
izdajanju večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na 
notranjem trgu
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal poljski sejm.
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PRILOGA

SKLEP sejma Republike Poljske

z dne 12. oktobra 2012

o nezdružljivosti predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kolektivnem 
upravljanju avtorskih in sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za pravice 
za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu z načelom subsidiarnosti

Poljski sejm je na podlagi člena 148cc svojega poslovnika ugotovil, da je predlog direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic ter 
izdajanju večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem 
trgu (COM(2012)0372) ni združljiv z načelom subsidiarnosti v skladu s členom 5(3) Pogodbe 
o Evropski uniji. Predlog krši načelo subsidiarnosti, saj predlagana direktiva ne zagotavlja, da 
bodo cilji zadevnega ukrepa na ravni EU uresničeni bolje kot bi bili z nacionalnimi ukrepi. 
Sklepu je priloženo obrazloženo mnenje sejma s pojasnilom, zakaj omenjeni osnutek po 
mnenju sejma ni v skladu z načelom subsidiarnosti.
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Priloga k sklepu sejma Republike Poljske z dne 12. oktobra 2012

Obrazloženo mnenje sejma Republike Poljske z dne 12. oktobra 2012 s pojasnilom 
sejma, zakaj predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kolektivnem 
upravljanju avtorskih in sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za pravice 
za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu po njegovem mnenju ni 
združljiv z načelom subsidiarnosti.

Poljski sejm je po preučitvi predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kolektivnem 
upravljanju avtorskih in sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za pravice za 
glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (COM(2012)0372) ugotovil, da omenjeni 
predlog ni združljiv z načelom subsidiarnosti v skladu s členom 5(3) Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU).  Predlog krši načelo subsidiarnosti, saj predlagana direktiva ne zagotavlja, da 
bodo cilji zadevnega ukrepa na ravni EU uresničeni bolje kot bi bili z nacionalnimi ukrepi.

Evropska komisija pojasnjuje, da naj bi bili cilji direktive naslednji: potrebno izboljšanje dela 
organizacij za kolektivno upravljanje avtorskih in sorodnih pravic, zaščita interesov članov 
kolektivnih organizacij, imetnikov pravic in tretjih oseb ter uskladitev zakonodaje držav 
članic v zvezi z upravljanjem avtorskih in sorodnih pravicah in izdajanjem večozemeljskih 
licenc (uvodne izjave 4 do 7). Po mnenju sejma omenjenega cilja s predlaganim pravnim 
aktom ne bo mogoče „boljše“ izpolniti – v smislu člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji in 
člena 5 Protokola št. 2 k PEU o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti ter v smislu 
Pogodbe o delovanju Evropske unije – kot s sedanjimi ukrepi držav članic na podlagi 
državnih pravnih predpisov.

Kar zadeva upravljanje in preglednost kolektivnih organizacij, je treba ugotoviti, da se po 
pregledu predloga ni izkazalo, da države članice ne bi bile sposobne zadovoljivo regulirati ali 
nadzorovati notranjih civilnopravnih odnosov med kolektivnimi organizacijami in avtorji 
oziroma notranjimi strukturami teh organizacij. Cilj, ki ga je zastavila Evropska komisija, se 
pravi zagotovitev preglednosti kolektivnih organizacij, je mogoče prav tako dobro izpolniti na 
ravni državnega prava, čeprav so za to morda potrebne spremembe nacionalnih pravnih 
predpisov. Vseeno pa ni nikakršnega razloga, da tega cilja ne bi bilo mogoče doseči z 
obstoječimi ukrepi držav članic, saj je zlasti primer Poljske dokaz, da je mogoče celo v 
trenutnih razmerah v celoti doseči ta cilj oziroma ga celo preseči, in to celo bolje, kot 
predvideva predlog direktive. Poleg tega se pri pregledu predloga vsiljuje celo zaključek, da 
lahko pravni akt v predlagani obliki vodi k poslabšanju na naslednjih področjih:

- slabše varstvo gospodarske svobode zaradi novih obveznosti, naloženih kolektivnim 
organizacijam,

- slabše varstvo avtonomnosti fizičnih oseb zaradi številnih slabo opredeljenih 
obveznosti pri sklepanju pogodb, zaradi novih predpisov, ki določajo enostranske 
civilnopravne odnose, ter zlasti zaradi obveznosti držav članic, da določijo notranjo strukturo 
kolektivnih organizacij v skladu s predpisi za kapitalske družbe (člen 7 predloga direktive), 
kar bi onemogočilo delovanje teh organizacij na podlagi prava združenj,

- slabše varstvo avtorskih pravic zaradi neomejenega prenosa pristojnosti kolektivnih 
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organizacij na druge akterje (člen 27 predloga direktive).

Kar zadeva licenciranje spletne uporabe pravic do glasbenih del za več ozemelj, iz predloga ni 
razvidno, zakaj naj bi bili ukrepi Evropske unije na tem področju uspešnejši. Prav tako ni 
pojasnjeno, zakaj Evropska komisija ne sprejme manj radikalnih ukrepov za uskladitev 
sodelovanja med državami članicami glede licenciranja.

Obrazložitev Komisije glede skladnosti predloga direktive z načelom subsidiarnosti po 
mnenju poljskega sejma ni zadovoljiva. Poleg tega ni mogoče racionalno preveriti domneve o 
skladnosti iz člena 42 te direktive.

Poljski sejm skratka meni, da predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za 
pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (COM(2012)0372 konč.) krši 
načelo subsidiarnosti.


