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SDĚLENÍ ČLENŮM
(94/2012)

Věc: Odůvodněné stanovisko Poslanecké sněmovny Lucemburského velkovévodství 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 svou informaci odůvodněné stanovisko Poslanecké sněmovny 
Lucemburského velkovévodství týkající se výše uvedeného návrhu.



PE500.410v01-00 2/3 CM\917987CS.doc

CS

PŘÍLOHA

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO

Obecné úvahy

Výbor pro hospodářství, zahraniční obchod a solidární ekonomiku se na své schůzi dne 
18. října 2012 zabýval návrhem 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 (dokument COM(2012) 372 final).

Cílem tohoto návrhu směrnice je na jedné straně vymezit pravidla v oblasti transparentnosti a 
řádného řízení pro kolektivní správu autorského práva a práv s ním souvisejících a na druhé 
straně vytvořit právní rámec pro udělování licencí pro více území a pro více repertoárů 
kolektivními správci, který by byl příznivý pro rozvoj v oblasti hudební tvorby.

Výše uvedený návrh podléhá kontrole dodržování zásad zakotvených v článku 5 Smlouvy o 
Evropské unii. Provedením této kontroly byl postoupením ze dne 16. července 2012 pověřen 
výbor pro hospodářství, zahraniční obchod a solidární ekonomiku. Lhůta pro reakce 
vnitrostátních parlamentů vyprší 29. října 2012.

Kontrola dodržování zásad subsidiarity a proporcionality

Obecně Výbor pro hospodářství, zahraniční obchod a solidární ekonomiku chápe argumentaci 
Evropské komise týkající se zásady subsidiarity. Cílů, které sleduje zkoumaný návrh 
směrnice, by bylo možné zejména vzhledem k nadnárodní povaze problémů spojených se 
správou autorských práv k hudebním dílům lépe dosáhnout na úrovni Společenství.

Při bližším zkoumání navrhovaného opatření však parlamentní výbor musí konstatovat, že 
tento návrh zachází do přílišných podrobností, aniž by tento přístup přesvědčivým způsobem 
odůvodnil.

Pokud tedy jde o uplatňování stanovených standardů, opatření ukládá členským státům, aby 
určily zvláštní orgán (článek 39), který bude zodpovědný za spravování postupů pro 
vyřizování stížností (článek 37), ukládání sankcí (článek 38) a sledování používání hlavy III 
(článek 40). Parlamentní výbor znepokojuje především článek 39. Daný článek zní:

„ Článek 39

Příslušné orgány

Členské státy oznámí Komisi příslušné orgány uvedené v článcích 21, 37, 38 a 40 do [datum]. 
Komise zveřejní tyto informace na svých internetových stránkách.“

Kromě toho, že by provádění článku 39 v lucemburském kontextu působilo závažné 
problémy, se parlamentní výbor domnívá, že toto ustanovení je v rozporu se zásadami 
zakotvenými v článku 5 Smlouvy o Evropské unii, podle kterého:
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„ (...) Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné 
pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo 
uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu 
jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie. (...)

Podle zásady proporcionality nepřekročí obsah ani forma činnosti Unie rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení cílů Smluv. (...) “.

S ohledem na výše citované zásady Evropské unie se požadavek, aby byl v každé zemi určen 
nezávislý orgán, který bude dohlížet na uplatňování standardů stanovených tímto návrhem 
směrnice, zdá přílišný.

Zásadě subsidiarity by více odpovídalo zachování vnitřní organizace jednotlivých členských 
států a tím i rozmanitosti vnitrostátních modelů kontroly dodržování těchto standardů. 
V Lucembursku by tak podle současného stavu náležela pravomoc vykonávat tuto kontrolu 
soudci.

Závěr

Z výše uvedených důvodů se Výbor pro hospodářství, zahraniční obchod a solidární 
ekonomiku domnívá, že současné znění navrhovaného opatření nedodržuje zásadu 
subsidiarity.


