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OZNÁMENIE POSLANCOM
(94/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko Luxemburskej poslaneckej snemovne k návrhu smernice 
Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich 
práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie 
hudobných diel online na vnútornom trhu
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Luxemburskej poslaneckej snemovne 
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

ODÔVODNENÉ STANOVISKO

Všeobecné úvahy

Výbor pre hospodárstvo, zahraničný obchod a solidárne hospodárstvo na svojej schôdzi 
18. októbra 2012 preskúmal návrh smernice o kolektívnej správe autorských práv 
a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie 
hudobných diel online na vnútornom trhu (dokument COM(2012) 372 final).

Cieľom tohto návrhu smernice je na jednej strane stanoviť pravidlá transparentnosti a dobrej 
kolektívnej správy autorských práv a súvisiacich práv a na druhej strane vytvoriť právny 
rámec, ktorý bude v oblasti hudobnej tvorby podporou pre organizácie kolektívnej správy 
v rozvoji udeľovania multiteritoriálnych licencií a licencií na viacnásobný repertoár.

Uvedený návrh podlieha kontrole dodržiavania zásad zakotvených v článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. Vykonaním tejto kontroly bol na základe postúpenia zo 16. júla 2012 
poverený Výbor pre hospodárstvo, zahraničný obchod a solidárne hospodárstvo. Lehota na 
zaujatie stanoviska zo strany národných parlamentov uplynie 29. októbra 2012.

Kontrola dodržiavania zásad subsidiarity a proporcionality

Výbor pre hospodárstvo, zahraničný obchod a solidárne hospodárstvo vo všeobecnosti súhlasí 
s argumentáciou Európskej komisie v súvislosti so zásadou subsidiarity. Ciele, ktoré sleduje 
skúmaný návrh smernice, by sa preto dali lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, najmä 
vzhľadom na nadnárodnú povahu problémov spojených so správou autorských práv 
v oblasti hudobných diel.

Pri bližšom skúmaní navrhovaného opatrenia však parlamentný výbor musí konštatovať, že 
tento návrh zachádza do priveľkých podrobností bez toho, aby svoj prístup presvedčivo 
odôvodnil.

Pokiaľ teda ide o uplatňovanie stanovených štandardov, smernica dokonca nariaďuje 
členským štátom, aby určili príslušné orgány (článok 39), ktoré budú spravovať postupy 
riešenia sťažností (článok 37), udeľovať pokuty (článok 38) a monitorovať uplatňovanie hlavy 
III (článok 40). Parlamentný výbor znepokojuje predovšetkým článok 39. Uvedený článok 
znie:

„ Článok 39

Príslušné orgány

Členské štáty poskytnú Komisii informácie o príslušných orgánoch uvedených v článkoch 21, 
37, 38 a 40 do [dátum]. Komisia túto informáciu sprístupní na svojej webovej lokalite.“

Okrem toho, že by vykonávanie článku 39 spôsobilo závažné problémy v luxemburskom 
kontexte , sa parlamentný výbor domnieva, že toto ustanovenie je v rozpore so zásadami 
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zakotvenými v článku 5 Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sa uvádza, že:

„(...) Podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej 
právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské 
štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale 
z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie. (...)

Podľa zásady proporcionality neprekračuje obsah a forma činnosti Únie rámec toho, čo je 
nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv. (...)“.

So zreteľom na uvedené zásady Európskej únie sa požiadavka, aby bol v každej krajine 
určený nezávislý orgán, ktorý bude osobitne dohliadať na uplatňovanie štandardov 
stanovených týmto návrhom smernice, zdá neprimeraná.

Zásade subsidiarity by vo väčšej miere zodpovedalo rešpektovanie vnútornej organizácie 
jednotlivých členských štátov tým, že sa umožní rozmanitosť vnútroštátnych modelov 
kontroly takýchto štandardov. V Luxembursku by tak podľa súčasného stavu patrila 
právomoc vykonávať túto kontrolu sudcovi.

Záver

Z uvedených dôvodov sa Výbor pre hospodárstvo, zahraničný obchod a solidárne 
hospodárstvo domnieva, že súčasná verzia navrhovaného opatrenia nedodržiava zásadu 
subsidiarity.


