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Subiect: Aviz motivat al Camerei Deputaților din Luxemburg referitor la propunerea de 
directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea colectivă a 
drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale 
pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă, spre informare, un aviz motivat din partea Camerei Deputaților din 
Luxemburg referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

AVIZ MOTIVAT

Considerații generale

În cursul reuniunii sale din 18 octombrie 2012, Comisia pentru economie, comerț exterior și 
economie solidară a analizat propunerea de directivă privind gestionarea colectivă a 
drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru 
drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă (document 
COM(2012) 372 final).

Această propunere de directivă vizează, pe de o parte, stabilirea unor reguli în materie de 
transparență și bună guvernanță pentru gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a 
drepturilor conexe și, pe de altă parte, elaborarea unui cadru juridic favorabil dezvoltării în 
domeniul creației muzicale, al acordării de licențe multiteritoriale și multirepertoriale de către 
societățile de gestiune colectivă.

Propunerea menționată mai sus ține de verificarea principiilor sancționate la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. Prin hotărârea de trimitere din 16 iulie 2012, Comisia 
pentru economie, comerț exterior și economie solidară a fost însărcinată să exercite acest 
control. Termenul de reacție din partea parlamentelor naționale expiră la 29 octombrie 2012.

Verificarea respectării principiilor subsidiarității și proporționalității

Dintr-o perspectivă cu totul generală, Comisia pentru economie, comerț exterior și economie 
solidară este în măsură să urmeze argumentarea în legătură cu principiul subsidiarității 
propusă de Comisia Europeană. Într-adevăr, în special din cauza caracterului transnațional al 
dificultăților întâlnite în domeniul gestiunii drepturilor de autor asupra operelor muzicale, 
obiectivele urmărite de propunerea de directivă examinată ar putea fi realizate mai bine la 
nivel comunitar.

Cu toate acestea, examinând mai îndeaproape textul propus, comisia parlamentară se vede 
nevoită să constate că acesta pătrunde foarte adânc în detalii, fără a formula justificări 
convingătoare pentru această abordare.

Astfel, în ceea ce privește aplicarea normelor elaborate, textul merge până la a le impune 
statelor membre desemnarea unei autorități specifice (articolul 39), însărcinată să 
administreze procedurile de depunere a plângerilor (articolul 37), de aplicare a sancțiunilor 
(articolul 38) și să asigure urmărirea modului de aplicare a titlului III (articolul 40). Comisia 
parlamentară este îngrijorată în special de articolul 39. Articolul în cauză are următorul 
cuprins:

" „Articolul 39

Autoritățile competente

Statele membre informează Comisia în privința autorităților competente menționate la 
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articolele 21, 37, 38 și 40 până la [data]. Comisia publică informațiile în cauză pe site-ul său 
web.”

Pe lângă dificultățile serioase pe care le implică aplicarea articolului 39 în contextul 
luxemburghez, comisia parlamentară consideră că această dispoziție contravine principiilor 
sancționate la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care dispune următoarele:

" (...) „ (...) În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa 
exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate 
nu pot fi realizate în mod satisfăcător nici la nivel central, nici la nivel regional și local, dar 
datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate pot fi realizate mai bine la nivelul 
Uniunii. (...)

În temeiul principiului proporționalității, acțiunea Uniunii, în conținut și formă, nu depășește 
ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. (...) ".

Având în vedere principiile menționate mai sus ale Uniunii Europene, a solicita desemnarea, 
în fiecare țară, a unei autorități independente care să vegheze în mod special la aplicarea 
normelor instituite prin această propunere de directivă pare să fie excesiv.

Conformitatea cu principiul subsidiarității ar fi realizată mai bine prin respectarea organizării 
interne a statelor membre, admițându-se diversitatea modelelor naționale de verificare a 
acestor norme. Astfel, în Luxemburg, conform modelului actual, competența de a exercita 
acest control îi revine judecătorului.

Concluzie

Din motivele menționate mai sus, Comisia pentru economie, comerț exterior și economie 
solidară apreciază că, în formularea sa actuală, textul propus nu respectă principiul 
subsidiarității.


