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31.10.2012

TEATIS LIIKMETELE
(93/2012)

Teema: Prantsusmaa Senati põhjendatud arvamus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi ettepanekut autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste 
kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse 
litsentsimise kohta siseturul
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Prantsusmaa Senati põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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Autentne on üksnes teksti lõplik versioon.

EUROOPA RESOLUTSIOON

PÕHJENDATUD ARVAMUSEGA,

mis käsitleb subsidiaarsuse põhimõtte järgimist direktiivi ettepanekus autoriõiguse ja 
autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste 
internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (COM(2012)372)

Senati kodukorra artikli 73g lõigete 4 ja 5 kohaselt esitab Senat kultuurikomisjoni ettepaneku 
alusel järgmise resolutsiooni:

Direktiivi ettepanekul on kaks eesmärki:

- kehtestada autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kollektiivseks teostamiseks 
läbipaistvuse ja hea juhtimise eeskirjad;

- luua õigusraamistik, mis aitaks muusika valdkonnas arendada multiterritoriaalsete ja 
mitmeid repertuaare hõlmavate litsentside väljaandmist kollektiivse esindamise 
organisatsioonide poolt.

Võttes arvesse põhiseaduse artiklit 88-6,

esitab Senat järgmised tähelepanekud:

- Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 on sätestatud, et subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt 
võib Euroopa Liit sekkuda „ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda riigi, 
piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt saavutada kavandatava meetme eesmärke, kuid 
kavandatud meetme ulatuse või toime tõttu saab neid paremini saavutada liidu tasandil”; see 
tähendab, et hindama ei pea mitte ainult seda, kas kavandatava meetme eesmärki saab 
paremini saavutada ühenduse tasandil, vaid ka seda, kas võetav meede ei ole rangem, kui 
meetme eesmärgi saavutamiseks vaja;

- eesmärk, milleks on edendada kõnealuses valdkonnas standardite ühtlustamist ja 
tagada autoriorganisatsioonide läbipaistvus, tuleb heaks kiita; ettepanekuga soovitakse aga 
edendada autoriorganisatsioonide esinduseeskirjade väga suurt ühtlustamist, samas kui 
puuduvad veenvad põhjendused niivõrd üksikasjalikuks reguleerimiseks;

- „Euroopa normide” kehtestamine multiterritoriaalsete litsentside väljaandmiseks ei 
tekita probleeme subsidiaarsuse põhimõttega, kuna tegemist on mitme liikmesriigi 
territooriumil edastamisega. Samas on aga ettepanekus ette nähtud, et iga liikmesriik on 
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kohustatud määrama nende „Euroopa normide” kohaldamiseks teatava asutuse. 
Subsidiaarsuse põhimõttega oleks aga paremini kooskõlas see, kui riigiti lubataks erinevaid 
mudeleid (nt Prantsusmaal teostaks kontrolli kohtunik).

Senat on seega arvamusel, et direktiivi ettepanek ei järgi praegusel kujul subsidiaarsuse 
põhimõtet.

Senati 26. oktoober 2012. aasta resolutsioon.

Esimees, 

alla kirjutanud: Jean-Pierre BEL


