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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

7.11.2012

TEATIS LIIKMETELE
(94/2012)

Teema: Luksemburgi Saadikutekoja 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 Luksemburgi Saadikutekoja põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

PÕHJENDATUD ARVAMUS

Üldised seisukohad

Majanduse, väliskaubanduse ja kaasava majandusarengu komisjon vaatas 18. oktoobril 2012. 
aastal toimunud istungil läbi direktiivi ettepaneku autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate 
õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse 
litsentsimise kohta siseturul (dokument COM(2012) 372 lõplik).

Direktiivi ettepaneku eesmärk on määrata kindlaks läbipaistvuse ja hea halduse eeskirjad 
autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivseks teostamiseks ning teisalt luua 
arengut soodustav õigusraamistik muusikat, multiterritoriaalset ja mitmeid repertuaare
hõlmavaks litsetsimiseks kollektiivse esindamise organisatsioonide poolt. 

Ettepanek kuulub Euroopa Liidu lepingu artikli 5 põhimõtete kohase kontrolli 
kohaldamisalasse. Majanduse, väliskaubanduse ja kaasava majandusarengu komisjonile tehti 
teksti edastamisega 16. juulil 2012. aastal ülesandeks selline kontroll läbi viia. Liikmesriikide 
parlamentidel on arvamuse esitamiseks aega 29. oktoobrini 2012.

Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete järgimise kontrollimine

Majanduse, väliskaubanduse ja kaasava majandusarengu komisjon on üldjoontes nõus 
Euroopa Komisjoni ettepanekus esitatud subsidiaarsuse põhimõtte käsitlusega. Võttes arvesse 
muusikateoste autoriõiguse teostamise probleemide riikidevahelist olemust, on direktiivi 
ettepaneku eesmärke võimalik paremini saavutada ühenduse tasandil.

Direktiivi lähemal uurimisel tuli parlamendikomisjonil siiski tõdeda, et ettepanekus minnakse 
liialt detailidesse andmata samas sellisele lähenemisele veenvaid põhjendusi.

Direktiivi kohaldamist käsitlevates sätetes minnakse nii kaugele, et liikmesriikidel tuleb 
määrata konkreetne asutus (artikkel 39), mille ülesanne on tegelda kaebuste lahendamisega 
(artikkel 37), kohaldada karistusi (artikkel 38) ja tagada III jaotise kohaldamise järelevalve 
(artikkel 40). Parlamendikomisjonile valmistab muret eeskätt artikkel 39. Selle sisu on 
järgmine:

„ Artikkel 39

Pädevad ametiasutused

Liikmesriigid teatavad artiklites 21, 37, 38 ja 40 osutatud pädevatest asutustest komisjonile 
hiljemalt [kuupäev]. Komisjon teeb selle teabe kättesaadavaks oma veebisaidil.”

Lisaks sellele, et artikli 39 rakendamine tekitab Luksemburgis tõsiseid probleeme, on 
parlamendikomisjon seisukohal, et nimetatud säte on vastuolus Euroopa Liidu lepingu artiklis 
5 sätestatud põhimõtetega, mis on järgmised.
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„(...) Valdkondades, mis ei kuulu liidu ainupädevusse, võtab liit subsidiaarsuse põhimõtte 
kohaselt meetmeid 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. (...)

Kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ei või liidu meetme sisu ega vorm minna 
aluslepingute eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. (...)”.

Eespool nimetatud Euroopa Liidu põhimõtteid arvesse võttes tundub liigne tahta, et iga riik 
määraks sõltumatu asutuse, kes jälgib konkreetselt kõnesoleva direktiivi ettepanekuga 
kehtestatud normide kohaldamist.

Subsidiaarsuse põhimõttega oleks rohkem kooskõlas see, kui austatakse liikmesriikide 
sisemist korraldust ja lubatakse riigiti erinevusi nimetatud normide kontrollimisel. 
Luksemburgis kehtiva korra kohaselt oleks kohtunik pädev sellist kontrolli teostama.

Järeldus

Majanduse, väliskaubanduse ja kaasava majandusarengu komisjon on eespool nimetatud 
põhjusi arvesse võttes seisukohal, et praeguses sõnastuses ei ole kõnesolev ettepanek 
kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.


