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Tárgy: A luxemburgi képviselőház indokolással ellátott véleménye a szerzői és 
szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek jogainak 
belső piacon történő online felhasználásra szóló, több területre érvényes 
engedélyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a luxemburgi képviselőháznak a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYT

Általános megfontolások

A Gazdasági, Külkereskedelmi és Szolidáris Gazdasági Bizottság 2012. október 18-i ülésén 
megvizsgálta a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek 
jogainak belső piacon történő online felhasználásra szóló, több területre érvényes 
engedélyezéséről szóló irányelvre irányuló javaslatot (COM(2012)0372 számú dokumentum).

Az irányelvre irányuló javaslat célja egyrészt a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó 
közös jogkezelést érintő, az átláthatóságot és a jobb irányítást szolgáló szabályok 
megállapítása, másrészt pedig a zenei alkotások területén történő, több területre kiterjedő, 
összevont repertoárra szóló, közös jogkezelő szervezetek általi engedélyezés kialakulásának 
kedvező jogi keret megalkotása.

A szóban forgó javaslatra kiterjed az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében rögzített 
elvek ellenőrzése. A Gazdasági, Külkereskedelmi és Szolidáris Gazdasági Bizottságot 2012. 
július 16-án megbízták ezen ellenőrzés elvégzésével. A nemzeti parlamentek általi válaszadás 
határideje 2012. október 29.

A szubszidiaritás és az arányosság elve tiszteletben tartásának ellenőrzése

A Gazdasági, Külkereskedelmi és Szolidáris Gazdasági Bizottság általánosságban egyet tud 
érteni a szubszidiaritás elvére vonatkozóan az Európai Bizottság által javasolt érveléssel. A 
vizsgált irányelvjavaslat céljai – különös tekintettel a zeneművekkel kapcsolatos szerzői jogok 
kezelése területén felmerülő problémák nemzeteken átívelő jellegére – az Unió szintjén 
valóban jobban megvalósíthatók.

Ugyanakkor a javasolt szabályozást közelebbről megvizsgálva a parlamenti bizottságnak meg 
kell állapítania, hogy a szabályozás túlságosan részletekbe menő, anélkül, hogy meggyőzően 
indokolnák ezt a megközelítést.

Így például a szabályozás a bevezetett előírások alkalmazása tekintetében azt is előírja a 
tagállamoknak, hogy külön hatóságot jelöljenek ki (39. cikk), amelynek feladata a 
panasztételi eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátása (37. cikk), szankciók meghozatala (38. 
cikk) és a III. cím alkalmazásának nyomon követése (40. cikk). A parlamenti bizottság 
különösen a 39. cikket tartja aggályosnak. A cikk az alábbiak szerint rendelkezik:

„39. cikk

Illetékes hatóságok

A tagállamok [időpont]-ig értesítik a Bizottságot a 21., 37., 38. és 40. cikkben említett 
illetékes hatóságokról. A Bizottság ezen információkat elérhetővé teszi a weboldalán.”

Amellett, hogy a 39. cikk végrehajtása Luxemburg vonatkozásában komoly problémákat vet 
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fel, a parlamenti bizottság véleménye szerint ez a rendelkezés ellentétes az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében a következőképpen rögzített elvekkel:

„(...) A szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem tartoznak 
kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a 
tervezett intézkedés céljai sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem valósíthatóak 
meg kielégítően, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók. (...)

Az arányosság elvének megfelelően az Unió intézkedése sem tartalmilag, sem formailag nem 
terjedhet túl azon, ami a Szerződések célkitűzéseinek eléréséhez szükséges. (...)”.

Az Európai Unió fent említett elveire tekintettel annak megkövetelése, hogy minden 
országban független hatóságot jelöljenek ki, amelynek feladata kifejezetten a szóban forgó 
irányelvjavaslat által bevezetett előírások alkalmazásának felügyelete, túlzónak tűnik.

A szubszidiaritás elvének jobban megfelelne a tagállamok belső szervezetének tiszteletben 
tartása, és annak lehetővé tétele, hogy az ilyen előírások ellenőrzésére különböző nemzeti 
modellek létezzenek. Így Luxemburgban ezt az ellenőrzési hatáskört a jelenlegi modell szerint 
a bíró gyakorolná.

Következtetés

A fent említett okokból a Gazdasági, Külkereskedelmi és Szolidáris Gazdasági Bizottság úgy 
ítéli meg, hogy a javasolt szabályozás a jelenlegi formájában nem felel meg a szubszidiaritás 
elvének.


