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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
(94/2012)

Przedmiot: Uzasadniona opinia luksemburskiej Izby Deputowanych w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji 
wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich 
wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią luksemburskiej Izby 
Deputowanych w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

UZASADNIONA OPINIA

Zagadnienia ogólne

Na posiedzeniu w dniu 18 października 2012 r. komisja ds. gospodarki, handlu zagranicznego 
i gospodarki solidarnej rozpatrzyła wniosek dotyczący dyrektywy sprawie zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji 
wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich 
wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym (dokument 
COM(2012)0372 final).

Ten wniosek w sprawie dyrektywy ma z jednej strony na celu ustalenie zasad przejrzystości i 
dobrego zarządzania w dziedzinie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi, a z drugiej strony stworzenie ram prawnych sprzyjających rozwojowi w 
dziedzinie twórczości muzycznej oraz w zakresie udzielania licencji wieloterytorialnych i 
wielorepertuarowych przez organizacje zbiorowego zarządzania.

Powyższy wniosek podlega kontroli zgodności z zasadami zawartymi w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. W dniu 16 lipca 2012 r. przeprowadzenie takiej kontroli powierzono komisji ds. 

gospodarki, handlu zagranicznego i gospodarki solidarnej. Czas na interwencję ze strony 
parlamentów narodowych upływa dnia 29 października 2012 r.

Kontrola przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności

Z ogólnego punktu widzenia komisja ds. gospodarki, handlu zagranicznego i gospodarki 
solidarnej może zgodzić się z argumentami przedstawionymi przez Komisję Europejską w 

odniesieniu do zasady pomocniczości. Istotnie, ze względu na transgraniczny charakter 
problemów napotykanych w zakresie zarządzania prawami autorskimi do utworów 

muzycznych cele, jakim ma służyć analizowany wniosek dotyczący dyrektywy, mogłyby 
zostać lepiej zrealizowane na poziomie wspólnotowym.

Jednakże po dokonaniu bardziej dogłębnej analizy proponowanych regulacji komisja 
parlamentarna stwierdziła, że są one za bardzo uszczegółowione, przy czym brak jest 

przekonujących uzasadnień dla tego podejścia.

W odniesieniu do stosowania wprowadzanych przepisów akt ten posuwa się do nałożenia na 
państwa członkowskie obowiązku wyznaczenia właściwego organu (art. 39) 

odpowiedzialnego za zarządzanie procedurami składania skarg (art. 37), nakładania sankcji 
(art. 38) oraz monitorowania stosowania przepisów zawartych w tytule III (art. 40). 

Zwłaszcza art. 39 budzi obawy komisji parlamentarnej. Artykuł ten brzmi następująco:

„ Artykuł 39

Właściwe organy

Państwa członkowskie powiadomią Komisję o właściwych organach, o których mowa w art. 
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21, 37, 38 i 40, najpóźniej do dnia […] r. Komisja publikuje przekazane informacje na swoich 
stronach internetowych.”

Oprócz poważnych problemów, jakie stwarza wykonanie art. 39 w kontekście 
luksemburskim, komisja parlamentarna uważa, że przepis ten jest niezgodny z zasadami 
zawartymi w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którym:

„ (...) Zgodnie z zasadą pomocniczości w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej 
kompetencji, UE podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim celów 
zamierzonego działania nie można osiągnąć w sposób wystarczający na szczeblu centralnym, 
regionalnym ani lokalnym, ale ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania 

możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na szczeblu UE. (...)

Zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów. (...) ”.

W obliczu powyższych zasad Unii Europejskiej wymóg powołania w każdym kraju 
niezależnego organu specjalnie w celu zapewnienia stosowania przepisów ustanowionych w 

tym wniosku dotyczącym dyrektywy wydaje się przesadny.

Bardziej zgodne z zasadą pomocniczości byłoby poszanowanie wewnętrznej organizacji 
państw członkowskich i akceptacja różnorodności krajowych modeli kontroli takich 
przepisów. W Luksemburgu, zgodnie z obecnym modelem, organem właściwym do 

sprawowania tej kontroli jest sędzia.

Wniosek

Z wyżej omówionych powodów komisja ds. gospodarki, handlu zagranicznego i gospodarki 
solidarnej uważa, że, proponowane regulacje w obecnej formie nie są zgodne z zasadą
pomocniczości.


