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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

31.10.2012

OBVESTILO POSLANCEM
(93/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje francoskega senata 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 francoski 
senat.
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PRILOGA

POZOR: ZAČASEN DOKUMENT

Kot verodostojno se šteje le končno natisnjeno besedilo

EVROPSKA RESOLUCIJA

Z OBRAZLOŽENIM MNENJEM

o skladnosti načela subsidiarnosti predloga direktive o kolektivnem upravljanju avtorskih in 
sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno 
uporabo na notranjem trgu (COM(2012) 372).

V skladu s 4. in 5. alinejo člena 73g uredbe senata je predlog resolucije odbora za kulturo 
postal resolucija senata, katere vsebina je naslednja:

Cilj predloga direktive je dvojni:

– določiti pravila preglednosti in dobrega upravljanja v kolektivnem upravljanju 
avtorskih in sorodnih pravic; 

– oblikovati pravni okvir, ki bo spodbujal razvoj na področju glasbe, kolektivne 
organizacije pa k izdajanju večozemeljskih in večregisterskih licenc.

Ob upoštevanju člena 88-6 ustave

ima senat naslednje pripombe:

– Člen 5 Pogodbe o Evropski uniji določa, da lahko Evropska unija posreduje po načelu 
subsidiarnosti „le če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo 
zadovoljivo doseči (….), temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje 
dosežejo na ravni Unije“; zato ni treba ugotoviti samo, ali je cilj načrtovanega ukrepa lažje 
doseči na ravni Skupnosti, temveč tudi, ali obseg ukrepa ne presega tistega, kar je potrebno za 
dosego njegovega cilja;

– Odobriti je treba cilj spodbujanja usklajevanja standardov na tem področju in 
zagotavljanja preglednosti avtorskih organizacij; vendar pa je predlog namenjen spodbujanju 
odločnega usklajevanja pravil o upravljanju avtorskih organizacij, ne da bi pri tem ponudil 
prepričljivo utemeljitev za spuščanje v takšne podrobnosti;

– Z vidika subsidiarnosti, izvajanje „evropskih standardov“ za dodelitev večozemeljskih 
licenc samo po sebi ni sporno, saj pomeni razpršitev po ozemlju več držav članic. Vendar 
besedilo določa, da mora vsaka država za izvajanje teh „evropskih standardov“ imenovati 
poseben organ. Z načelom subsidiarnosti bi bilo bolj skladno, če bi dopuščal različne 
nacionalne modele (v Franciji na primer, sodniški nadzor).
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Senat zato meni, da predlog direktive v sedanji obliki ne spoštuje načela subsidiarnosti.

Besedilo je 26. oktobra 2012 postalo resolucija senata.

Predsednik 

Podpisani: Jean-Pierre BEL


