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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής του Λουξεμβούργου σχετικά με την πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συλλογική 
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων 
καθώς και για την 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 όπου 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, αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής του Λουξεμβούργου, 
σχετικά με την ανωτέρω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ

Γενικές εκτιμήσεις

Κατά τη συνεδρίασή της στις 18 Οκτωβρίου 2012, η Επιτροπή Οικονομίας, Εξωτερικού 
Εμπορίου και Αλληλέγγυας Οικονομίας εξέτασε την πρόταση οδηγίας για τη συλλογική 
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για 
την χορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί μουσικών έργων για επιγραμμικές 
χρήσεις στην εσωτερική αγορά (έγγραφο COM(2012) 372 τελικό).

Η εν λόγω πρόταση οδηγίας επιδιώκει, αφενός, να καθορίσει κανόνες διαφάνειας και χρηστής 
διακυβέρνησης κατά τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων και, αφετέρου, να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο που θα ευνοεί την 
ανάπτυξη, στον τομέα της μουσικής δημιουργίας, της χορήγησης διακρατικών αδειών και 
αδειών πολλαπλού ρεπερτορίου από τις εταιρίες συλλογικής διαχείρισης.   

Η προαναφερόμενη πρόταση υπόκειται σε έλεγχο βάσει των αρχών που εδράζονται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με παραπομπή της 16ης Ιουλίου 2012, η 
Επιτροπή Οικονομίας, Εξωτερικού Εμπορίου και Αλληλέγγυας Οικονομίας επιφορτίστηκε να 
ασκήσει τον έλεγχο αυτό. Η προθεσμία αντίδρασης των εθνικών κοινοβουλίων λήγει στις 29 
Οκτωβρίου 2012.

Έλεγχος της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

Από εντελώς γενική άποψη, η Επιτροπή Οικονομίας, Εξωτερικού Εμπορίου και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας είναι σε θέση να παρακολουθήσει την επιχειρηματολογία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας.  Πράγματι, λόγω κυρίως της διεθνικής 
φύσης των προβλημάτων που απαντώνται στον τομέα της διαχείρισης των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας επί των μουσικών έργων, οι στόχοι  που επιδιώκονται από την υπό 
εξέταση πρόταση οδηγίας θα μπορούσαν να υλοποιηθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. 

Ωστόσο, εξετάζοντας καλύτερα τον προτεινόμενο μηχανισμό, η κοινοβουλευτική επιτροπή 
διαπιστώνει ότι ο μηχανισμός αυτός υπεισέρχεται υπέρ το δέον σε λεπτομέρειες χωρίς να 
παρέχεται πειστική αιτιολόγηση για την προσέγγιση αυτή. 

Έτσι, όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζονται, ο μηχανισμός φθάνει έως την 
επιβολή στα κράτη μέλη της υποχρέωσης ορισμού ειδικής αρχής (άρθρο 39), επιφορτισμένης 
με τη διαχείριση των διαδικασιών καταγγελίας (άρθρο 37)· την επιβολή κυρώσεων (άρθρο 
38) και την παρακολούθηση της εφαρμογής του τίτλου III (άρθρο 40). Είναι κυρίως το άρθρο 
39 που εγείρει ανησυχίες στην κοινοβουλευτική επιτροπή. Το εν λόγω άρθρο έχει το 
ακόλουθο περιεχόμενο:

« Άρθρο 39

Αρμόδιες αρχές
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Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 
21, 37, 38 και 40 έως τις [ημερομηνία].Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές στον 
ιστότοπό της.»

Πέρα από τα σοβαρά προβλήματα εφαρμογής του άρθρου 39 που προκύπτουν για τα 
δεδομένα του Λουξεμβούργου, η κοινοβουλευτική επιτροπή θεωρεί ότι η διάταξη αυτή 
αντιβαίνει στις αρχές που εδράζονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
το οποίο ορίζει ότι: 

«(...) Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, στους τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην 
αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που 
οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη 
μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω 
της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα 
στο επίπεδο της Ένωσης. (...)

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της 
Ένωσης δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών. (...)».

Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται 
υπερβολική η απαίτηση να οριστεί σε κάθε χώρα μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα μεριμνά 
ειδικά για την εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζονται από την εν λόγω πρόταση οδηγίας.

Θα ήταν πλέον σύμφωνο με την αρχή της επικουρικότητας να λαμβάνεται υπόψη η 
εσωτερική οργάνωση των κρατών μελών και να γίνεται αποδεκτή η ποικιλομορφία των 
εθνικών συστημάτων ελέγχου των κανόνων αυτών. Ως εκ τούτου, ο δικαστής θα ήταν 
αρμόδιος να ασκεί τον έλεγχο αυτό στο Λουξεμβούργο σύμφωνα με το ισχύον στη χώρα 
σύστημα. 

Συμπέρασμα

Για τους προαναφερόμενους λόγους, η Επιτροπή Οικονομίας, Εξωτερικού Εμπορίου και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας θεωρεί ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός, στην παρούσα μορφή του, 
δεν σέβεται την αρχή της επικουρικότητας.


