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EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro právní záležitosti

31. 10. 2012

SDĚLENÍ ČLENŮM
(93/2012)

Věc: Odůvodněné stanovisko francouzského Senátu k návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o kolektivní správě autorského práva a práv s ním 
souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl 
online na vnitřním trhu 
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

V souladu s článkem 6 protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality 
mohou vnitrostátní parlamenty ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního 
aktu zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko 
uvádějící, proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro informaci odůvodněné stanovisko francouzského Senátu k výše 
uvedenému návrhu.
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PŘÍLOHA

POZOR – PROZATÍMNÍ DOKUMENT

Platnost autentického textu má pouze konečný výtisk.

EVROPSKÉ USNESENÍ,

KTERÝM SE VYDÁVÁ ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO

k souladu návrhu směrnice o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a 
udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu 
(COM(2012) 372) se zásadou subsidiarity

V souladu s čl. 73g odstavci 4 a 5 jednacího řádu Senátu byl jako usnesení Senátu přijat 
návrh usnesení Výboru pro kulturu, který zní:

Návrh směrnice sleduje dvojí cíl:

- stanovit pravidla transparentnosti a řádného řízení v oblasti kolektivní správy 
autorského práva a práv s ním souvisejících,

- vytvořit právní rámec udělování licencí pro více území a více repertoárů ze strany 
kolektivních správců příznivý k rozvoji v oblasti hudby.

S ohledem na čl. 88 odst. 6 Ústavy

Senát vznáší tyto připomínky:

- článek 5 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie podle zásady subsidiarity může 
jednat pouze „tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo 
uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe 
dosaženo na úrovni Unie“; z toho vyplývá, že je třeba zkoumat nejen, zda může být cíle 
zamýšlené činnosti dosaženo lépe na úrovni Společenství, ale také, zda intenzita podniknuté 
činnosti nepřesahuje míru nezbytnou k dosažení cíle, k němuž tato činnost směřuje;

- s cílem podpořit harmonizaci předpisů v této oblasti a zajistit transparentnost 
autorských společností je nutno souhlasit; návrh však směřuje k podpoře velmi silné 
harmonizace pravidel správy autorských společností, aniž by bylo přesvědčivě odůvodněno, 
proč by se mělo zacházet do tak hlubokých detailů; 

- zavedení „evropských standardů“ v oblasti udělování licencí pro více území 
nepředstavuje z hlediska subsidiarity problém, neboť se jedná o šíření na území několika 
členských států. Návrh však stanoví, že pro provádění těchto „evropských standardů“ se 
v každé zemi povinně určí příslušný orgán. Zásadě subsidiarity by však více odpovídalo, 
kdyby bylo umožněno, aby každý stát zvolil vlastní model (ve Francii např. soudní kontrolu ).
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Senát má tedy za to, že návrh směrnice není ve stávajícím znění v souladu se zásadou 
subsidiarity.

Přijato jako usnesení Senátu dne 26. října 2012

Předseda 

Jean-Pierre BEL v. r.


