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Tema: Liuksemburgo Deputatų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių 
teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius 
internete teikimo vidaus rinkoje
(COM(2012) 0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.

Pridedama susipažinti Liuksemburgo Deputatų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl minėto 
pasiūlymo.
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PRIEDAS

PAGRĮSTA NUOMONĖ

Bendrosios pastabos

2012 m. spalio 18 d. posėdyje Ekonomikos, išorės prekybos ir ekonominio solidarumo 
komitetas išnagrinėjo pasiūlymą dėl direktyvos dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių 
teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo 
vidaus rinkoje (dokumentas COM(2012) 372 final).

Šiuo pasiūlymu dėl direktyvos, iš vienos pusės, siekiama nustatyti skaidrumo ir tinkamo 
valdymo taisykles, kuriomis būtų kolektyviai administruojamos autorių teisės ir gretutinės 
teisės, o, iš kitos pusės, norima sukurti kolektyvinio teisių administravimo asociacijų teikiamų 
daugiateritorių ir sudėtinio repertuaro licencijų teisinį pagrindą, kuriuo būtų skatinamas 
vystymasis muzikos kūrinių srityje.

Pirmiau minėtas pasiūlymas yra susijęs su Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje įtvirtintų 
principų kontrolės procedūra. 2012 m. liepos 16 d. Ekonomikos, išorės prekybos ir 
ekonominio solidarumo komitetas buvo įpareigotas atlikti šį patikrinimą. Nacionaliniai 
parlamentai savo pastabas gali pateikti iki 2012 m. spalio 29 d.

Subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymosi kontrolė

Apskritai Ekonomikos, išorės prekybos ir ekonominio solidarumo komitetas supranta Europos 
Komisijos pateiktus argumentus dėl subsidiarumo principo. Iš tikrųjų, būtent dėl 
tarpvalstybinio pobūdžio problemų, su kuriomis susiduriama autorių teisių, susijusių su 
muzikos kūriniais, administravimo srityje, Bendrijos lygmeniu galėtų būti geriau įgyvendinti 
svarstomo pasiūlymo dėl direktyvos tikslai.

Tačiau parlamento komitetas, išsamiau išnagrinėjęs pasiūlytą priemonę, jaučia pareigą 
atkreipti dėmesį į tai, kad ja per daug gilinamasi į smulkmenas šiam požiūriui nepateikiant 
įtikinamų paaiškinimų.

Be to, kalbant apie nustatytų standartų taikymą šia priemone valstybės narės įpareigojamos 
paskirti atitinkamą kompetentingą instituciją (39 straipsnis), įgaliotą užtikrinti skundų 
nagrinėjimo procedūras (37 straipsnis), imtis sankcijų (38 straipsnis) ir stebėti, kaip laikomasi 
III antraštinės dalies reikalavimų (40 straipsnis). Būtent 39 straipsnis kelia parlamento 
komiteto susirūpinimą. Šiame straipsnyje nurodyta:

„39 straipsnis

Kompetentingos institucijos

Valstybės narės iki [data] nurodo Komisijai 21, 37, 38 ir 40 straipsniuose nurodytas 
kompetentingas institucijas. Šią informaciją Komisija paskelbia savo interneto svetainėje.“

Be rimtų problemų, kylančių Liuksemburgo atveju įgyvendinant 39 straipsnį, Parlamento 
komitetas mano, kad ši nuostata prieštarauja Europos Sąjungos 5 straipsnyje įtvirtintiems 
principams. 5 straipsnyje nustatyta:
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„(...) Pagal subsidiarumo principą tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei 
kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai numatomų tikslų neįmanoma 
deramai pasiekti centriniu, regioniniu ir vietiniu lygiu prieinamomis priemonėmis, o Sąjungos 
lygiu dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti būtų geriau. (...)

Pagal proporcingumo principą Sąjungos veiksmų turinys ir forma neviršija to, kas būtina 
siekiant Sutarčių tikslų. (...)“.

Atsižvelgiant į anksčiau minėtus Europos Sąjungos principus noras reikalauti, kad kiekvienoje 
valstybėje būtų paskirta nepriklausoma institucija, kuri konkrečiai prižiūrėtų, kad būtų 
taikomi šiuo pasiūlymu dėl direktyvos nustatyti standartai, atrodo perdėtas.

Į subsidiarumo principą būtų labiau atsižvelgta, jei nebūtų pažeidžiama valstybių narių vidaus 
organizavimo tvarka užtikrinant nacionalinių šių standartų kontrolės modelių įvairovę. Tokiu 
būdu Liuksemburge pagal dabartinį modelį už tokios kontrolės vykdymą būtų atsakingas 
teisėjas.

Išvada

Dėl pirmiau minėtų priežasčių Ekonomikos, išorės prekybos ir ekonominio solidarumo 
komitetas mano, kad dabartiniu savo turiniu pasiūlyta priemonė neatitinka subsidiarumo 
principo.


