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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γαλλικής Γερουσίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συλλογική διαχείριση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και 
για τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί μουσικών έργων για 
επιγραμμικές χρήσεις στην εσωτερική αγορά
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, η αιτιολογημένη γνώμη της Γαλλικής Γερουσίας 
σχετικά με την παραπάνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Μόνο η τελική εκτύπωση έχει ισχύ αυθεντικού κειμένου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ

σχετικά με τη συμμόρφωση προς την αρχή της επικουρικότητας της πρότασης οδηγίας για τη 
συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων 
καθώς και για τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί μουσικών έργων για 
επιγραμμικές χρήσεις στην εσωτερική αγορά (COM(2012) 372).

Σύμφωνα με το άρθρο 73ζ, παράγραφοι 4 και 5, του Κανονισμού της Γερουσίας, η ακόλουθη 
πρόταση ψηφίσματος που εγκρίθηκε από την Επιτροπή  Πολιτισμού καθίσταται ψήφισμα της 
Γερουσίας:

Η πρόταση οδηγίας επιδιώκει ένα διττό σκοπό:

- να καθορίσει κανόνες διαφάνειας και χρηστής διακυβέρνησης κατά τη συλλογική 
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων·

- να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, στον τομέα της 
μουσικής, της χορήγησης διακρατικών αδειών και αδειών πολλαπλού ρεπερτορίου από τις 
εταιρίες συλλογικής διαχείρισης. 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 88, παράγραφος 6, του Συντάγματος,

Η Γερουσία παρατηρεί τα εξής:

- το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας, η Ένωση παρεμβαίνει «μόνο εφόσον και κατά το βαθμό που οι στόχοι 
της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν 
όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης»· τούτο σημαίνει ότι δεν πρέπει μόνο να εξετάζεται κατά 
πόσο ο σκοπός της προβλεπόμενης δράσης μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό 
επίπεδο, αλλά επίσης και εάν η «ένταση» της δράσης που έχει αναληφθεί δεν υπερβαίνει το 
αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της μέτρο·

- ο στόχος  της προώθησης της εναρμόνισης των κανόνων στον τομέα αυτό και της 
διασφάλισης της διαφάνειας των εταιριών δημιουργών πρέπει να γίνει αποδεκτός·  ωστόσο, η 
πρόταση τείνει να προωθήσει μια ιδιαίτερα έντονη εναρμόνιση των κανόνων διαχείρισης των 
εταιριών δημιουργών χωρίς να παρέχεται πειστική αιτιολόγηση για το γεγονός ότι η ρύθμιση 
είναι υπερβολικά λεπτομερής· 

- η θέσπιση «ευρωπαϊκών κανόνων» για τη χορήγηση διακρατικών αδειών δεν θέτει 
πρόβλημα επικουρικότητας  εφόσον πρόκειται για διάθεση στην επικράτεια περισσοτέρων 
κρατών μελών.  Ωστόσο, το κείμενο προβλέπει, για την εφαρμογή των εν λόγω «ευρωπαϊκών 
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κανόνων», τον υποχρεωτικό ορισμό σε κάθε χώρα μιας ειδικής αρχής. Όμως, θα ήταν πλέον 
σύμφωνο με την αρχή της επικουρικότητας να επιτραπεί μια ποικιλομορφία εθνικών 
μοντέλων (για παράδειγμα, στη Γαλλία, ο έλεγχος από τον δικαστή). 

Ως εκ τούτου, η Γερουσία εκτιμά ότι η πρόταση οδηγίας, στην παρούσα μορφή της, δεν τηρεί 
την αρχή της επικουρικότητας.

Κατέστη ψήφισμα της Γερουσίας στις 26 Οκτωβρίου 2012.

Ο Πρόεδρος, 

Υπογραφή: Jean-Pierre BEL


