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Asia: Luxemburgin suurherttuakunnan edustajainhuoneen perusteltu lausunto 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta 
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(COM(2012)0372 – C/-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Luxemburgin suurherttuakunnan edustajainhuoneen perusteltu 
lausunto edellä mainitusta ehdotuksesta.
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LIITE

PERUSTELTU LAUSUNTO

Yleistä

Taloudesta, ulkomaankaupasta ja yhteisvastuullisesta taloudesta vastaava valiokunta käsitteli 
18. lokakuuta 2012 pidetyssä kokouksessaan ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta 
kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla 
(asiakirja KOM(2012) 372 lopullinen).

Ehdotetun direktiivin tarkoituksena on luoda avoimuutta sekä tekijänoikeuksien ja 
lähioikeuksien kollektiivista hallinnointia koskevat säännöt. Lisäksi direktiivin tarkoituksena 
on luoda oikeudellinen kehys, joka on suotuisa usean maan ja useita ohjelmistoja kattavan, 
yhteisvalvontajärjestöjen myöntämien lisenssien kehittymiselle musiikkituotannon alalla.

Edellä mainittu ehdotus kuuluu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa sovittujen 
periaatteiden piiriin. Taloudesta, ulkomaankaupasta ja yhteisvastuullisesta taloudesta 
vastaavan valiokunnan tehtävänä on ollut 16. heinäkuuta 2012 alkaen vastata ehdotuksessa 
mainitusta valvonnasta. Kansallisten parlamenttien määräaika asiaan reagoimiseksi päättyy 
29. lokakuuta 2012.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamisen valvominen

Taloudesta, ulkomaankaupasta ja yhteisvastuullisesta taloudesta vastaava valiokunta pystyy 
yleisesti ottaen ymmärtämään Euroopan komission toissijaisuuden periaatteeseen liittyvät 
perustelut. Koska ongelmat, joita esiintyy musiikkiteosten tekijänoikeuksien valvomisessa 
ovat luonteeltaan rajat ylittäviä, niin on ymmärrettävää, että tavoitteet, joihin valvonnan 
kohteena olevan ehdotuksen avulla tähdätään, voitaisiin toteuttaa paremmin yhteisön tasolla.

Lähempää tarkasteltuna valiokunnan on kuitenkin todettava, että ehdotettu säädös menee 
hyvin pieniin yksityiskohtiin antamatta vakuuttavia perusteluita tälle lähestymistavalle.

Mitä tulee asetettujen normien soveltamiseen, ehdotus direktiivistä menee niinkin pitkälle, 
että sen mukaan jäsenvaltioiden olisi nimitettävä asiaankuuluvat viranomaiset (39 artikla), 
joilla on valta hallinnoida valitusmenettelyjä (37 artikla), määrätä seuraamuksia (38 artikla) ja 
seurata III osaston säännösten soveltamista (40 artikla). Erityisesti 39 artikla huolestuttaa 
valiokuntaa. Kyseisessä artiklassa todetaan seuraavaa:

"39 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset

Jäsenvaltioiden on viimeistään [päivämäärä] ilmoitettava komissiolle 21, 37, 38 ja 
40 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset. Komissio julkaisee kyseiset tiedot 
internet-sivustollaan."
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Sen lisäksi, että artiklan 39 täytäntöönpanoon Luxemburgissa liittyy suuria ongelmia, 
valiokunta katsoo, että säännös on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
sovittujen periaatteiden vastainen. Sopimuksessa todetaan seuraavaa:

" (...) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen 
yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi 
keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa 
suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. (...)

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti unionin toiminnan sisältö ja muoto eivät saa ylittää sitä, 
mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. (...) ".

Ottaen huomioon edellä mainitut unionin periaatteet, vaikuttaa liioitellulta, että jokaiselta 
jäsenvaltiolta vaadittaisiin itsenäisen viranomaisen nimittämistä valvomaan erityisesti tämän 
direktiiviehdotuksen normeja.

Olisi toissijaisuusperiaatteen mukaista kunnioittaa jäsenvaltioiden sisäistä järjestelyä 
sallimalla sen, että kyseisiä normeja valvottaisiin eri kansallisten mallien mukaan. Täten 
nykyisen mallin mukaan Luxemburgissa tuomari olisi toimivaltainen tämän valvonnan 
suorittamiseksi.

Päätelmä

Edellä mainittujen syiden takia taloudesta, ulkomaankaupasta ja yhteisvastuullisesta 
taloudesta vastaava valiokunta katsoo, että nykyisessä muodossaan ehdotettu säännös ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.


