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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

7.11.2012

OBVESTILO POSLANCEM
(94/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje luksemburške poslanske zbornice o predlogu direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih 
pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno 
uporabo na notranjem trgu
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podala luksemburška 
poslanska zbornica.
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PRILOGA

OBRAZLOŽENO MNENJE

Splošne ugotovitve

Odbor za gospodarstvo, zunanjo trgovino in solidarno gospodarstvo je na svoji seji dne 18. 
oktobra 2012 preučil predlog direktive o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic 
ter izdajanju večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na 
notranjem trgu (COM(2012)0372). 

Namen predloga je po eni strani določiti pravila preglednosti in dobrega upravljanja za 
kolektivno upravljanje avtorskih in sorodnih pravic, po drugi pa ustvariti ugoden pravni okvir, 
ki bo omogočil razvoj izdajanja večozemeljskih in večregisterskih licenc na področju 
glasbenega ustvarjanja, ki jih izdajajo kolektivne organizacije .

Predlog je treba preučiti z vidika spoštovanja načel iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. 
Odbor za gospodarstvo, zunanjo trgovino in solidarno gospodarstvo je bil 16. julija 2012 
zaprošen, da opravi takšen pregled. Rok za odgovor nacionalnih parlamentov poteče 29. 
oktobra 2012.

Pregled spoštovanja načel subsidiarnosti in sorazmernosti

Odbor za gospodarstvo, zunanjo trgovino in solidarno gospodarstvo se z zelo splošnega vidika 
strinja z obrazložitvijo Evropske komisije v zvezi z načelom subsidiarnosti. Zlasti glede na 
nadnacionalno naravo težav, s katerimi se srečujejo na področju upravljanja avtorskih pravic 
za glasbena dela, bi se lahko cilje obravnavanega predloga direktive bolje doseglo na ravni 
Unije.

Vendar parlamentarni odbor po podrobnejšem pregledu predlaganih določb ugotavlja, da 
pregloboko posegajo v podrobnosti, ne da bi bila za takšen pristop podana prepričljiva 
obrazložitev. 

Predlog na primer določa, da morajo države članice za izvajanje opredeljenih standardov 
imenovati določen organ (člen 39), ki bi pristojen za upravljanje pritožbenega postopka (člen 
37), določanje sankcij (člen 38) in zagotavljanje uporabe naslova III (člen 40). Parlamentarni 
odbor je zlasti zaskrbljen zaradi člena 39. Besedilo člena je naslednje:

„ Člen 39

Pristojni organi

Države članice Komisijo o pristojnih organih iz členov 21, 37, 38 in 40 obvestijo do [datum]. 
Komisija navedene informacije objavi na svoji spletni strani.“

Poleg resnih težav pri izvajanju člena 39 v luksemburškem kontekstu, parlamentarni odbor 
meni, da predlog ni v skladu z načeli iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji, ki določa:
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„ (...) V skladu z načelom subsidiarnosti Unija deluje na področjih, ki niso v njeni izključni 
pristojnosti, le, če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo 
doseči na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, temveč se zaradi obsega ali učinkov 
predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije. (...)

V skladu z načelom sorazmernosti ukrepi Unije vsebinsko in formalno ne presegajo tistega, 
kar je potrebno za doseganje ciljev Pogodb. (...) “.

Glede na zgoraj navedena načela Evropske unije se zdi pretirano zahtevati, da mora vsaka 
država imenovati neodvisen organ, ki bo posebej nadzoroval uporabo standardov iz tega 
predloga.

Z načelom subsidiarnosti bi bilo bolj skladno spoštovanje notranje organizacije držav članic, 
ki bi dovoljevalo raznolike modele nacionalnega nadzora teh standardov. V Luksemburgu na 
primer je v skladu s sedanjim modelom za izvajanje takšnega nadzora pristojen sodnik.

Sklep

Odbor za gospodarstvo, zunanjo trgovino in gospodarsko solidarnost iz zgoraj navedenih 
razlogov meni, da predlagana ureditev v sedanji obliki ni skladna z načelom subsidiarnosti.


