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Temats: Luksemburgas Deputātu palātas pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvai par autortiesību un blakustiesību kolektīvo 
pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu 
iekšējā tirgū
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Saskaņā ar 2. protokola par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu 
6. pantu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta iesniegšanas 
var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar pamatotu 
atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Luksemburgas Deputātu palātas pamatots atzinums 
par minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

PAMATOTS ATZINUMS

Vispārīgi apsvērumi

Ekonomikas, ārējās tirdzniecības un solidārās ekonomikas komisija 2012. gada 18. oktobra 
sanāksmē izskatīja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par autortiesību 
un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo 
licencēšanu iekšējā tirgū (COM(2012)0372 galīgā redakcija).

Šā direktīvas priekšlikuma mērķis, no vienas puses, ir ieviest pārredzamības un labas 
pārvaldības noteikumus autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma jomā un, no 
otras puses, radīt tiesisko regulējumu, kas būtu labvēlīgs mūzikas jaunrades attīstībai, 
attiecībā uz daudzteritoriālo un daudzrepertuāru licenču saņemšanu no kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām.

Minētais priekšlikums attiecas uz Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto principu 
ievērošanas pārbaudi. Ekonomikas, ārējās tirdzniecības un solidārās ekonomikas komisijai 
2012. gada 16. jūlijā tika dots uzdevums to pārbaudīt. Termiņš, līdz kuram dalībvalstu 
parlamenti var paust savu nostāju, ir 2012. gada 29. oktobris.

Subsidiaritātes un proporcionalitātes principa ievērošanas pārbaude

No vispārējā viedokļa Ekonomikas, ārējās tirdzniecības un solidārās ekonomikas komisija var 
piekrist Eiropas Komisijas argumentiem attiecībā uz subsidiaritātes principu. Tomēr 
galvenokārt tieši tā iemesla dēļ, ka problēmām muzikālu darbu autortiesību pārvaldījuma 
jomā piemīt starptautisks raksturs, izskatāmajā direktīvas priekšlikumā iekļautos mērķus 
varētu labāk īstenot Kopienas līmenī.

Rūpīgāk izpētot ierosināto regulējumu, parlamenta komisijai nākas konstatēt, ka tas ir 
izstrādāts pārāk sīki, nesniedzot pārliecinošu pamatojumu šai pieejai.

Savukārt attiecībā uz noteikto normu piemērošanu priekšlikumā pat noteikts, ka dalībvalstīm 
ir jāieceļ īpaša iestāde (39. pants), kas būtu atbildīga par sūdzību procedūrām (37. pants), 
sankciju piemērošanu (38. pants) un III sadaļas noteikumu piemērošanas nodrošināšanu 
(40. pants). Parlamenta komisijai bažas rada galvenokārt 39. pants. Minētais pants ir 
formulēts šādi:

„ 39. pants

Kompetentās iestādes

Dalībvalstis paziņo Komisijai par 21., 37., 38. un 40. pantā minētajām kompetentajām 
iestādēm līdz [datums]. Komisija dara šo informāciju pieejamu savā tīmekļa vietnē.”

Papildus nopietnajām problēmām, kas tika konstatētas saistībā ar 39. panta īstenošanu 
Luksemburga kontekstā, parlamenta komisija arī uzskata šo regulējumu par neatbilstīgu 
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principiem, kuri ietverti Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā, kas paredz, ka:

„ (..) Saskaņā ar subsidiaritātes principu jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības kompetencē, 
Savienība rīkojas tikai tad, ja dalībvalstis centrālā vai reģionālā un vietējā līmenī nevar 
pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus, bet ierosinātās darbības mēroga vai seku 
dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī. (..)

Saskaņā ar proporcionalitātes principu Savienības rīcības saturs un veids ir samērīgs ar 
Līgumu mērķu sasniegšanai nepieciešamo. (..)”

Ņemot vērā minētos Eiropas Savienības principus, noteikt, lai katra dalībvalsts ieceltu 
neatkarīgu iestādi, kas būtu īpaši atbildīga par šajā direktīvas priekšlikumā noteikto normu 
piemērošanu, šķiet nesamērīgi augsta prasība.

Atbilstošāk subsidiaritātes principam būtu ievērot dalībvalstu iekšējo (organizāciju) struktūru, 
ļaujot katrai valstij īstenot savu praksi šo normu pārbaudē. Tādā gadījumā Luksemburgā 
saskaņā ar pašreizējo praksi šo normu pārraudzība būtu tiesas kompetencē.

Secinājums

Ekonomikas, ārējās tirdzniecības un solidārās ekonomikas komisija iepriekš minēto iemeslu 
dēļ uzskata, ka ierosinātajā dokumentā ar tā pašreizējo formulējumu nav ievērots 
subsidiaritātes princips.


