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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(90/2012)

Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder 
samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på 
online-anvendelse i det indre marked
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra den polske Sejm om det 
ovennævnte forslag.
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BILAG

AFGØRELSE fra Sejmen i Republikken Polen

af 12. oktober 2012

om uforeneligheden af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kollektiv 
forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for 
rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse i det indre marked med 
nærhedsprincippet

Sejmen i Republikken Polen fastslår på grundlag af artikel 148cc i sin forretningsorden, at 
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og 
beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med 
henblik på online-anvendelse i det indre marked (COM(2012)0372) ikke er foreneligt med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union. Forslaget strider 
mod nærhedsprincippet, eftersom det foreslåede direktiv ikke sikrer, at målene for de 
omhandlede foranstaltninger på EU-plan opfyldes bedre end gennem nationale 
foranstaltninger. Den begrundede udtalelse, hvori Sejmen redegør for, hvorfor udkastet efter 
dens opfattelse ikke er foreneligt med nærhedsprincippet, er vedlagt som bilag til afgørelsen.

Bilag til afgørelse fra Sejmen i Republikken Polen af 12. oktober 2012

Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen af 12. oktober 2012, hvori Sejmen 
redegør for, hvorfor forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kollektiv 
forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for 
rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse i det indre marked efter 
dens opfattelse ikke er foreneligt med nærhedsprincippet.

Sejmen i Republikken Polen fastslår efter en gennemgang af forslaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt 
multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse i 
det indre marked (COM(2012)0372), at forslaget ikke er foreneligt med nærhedsprincippet, jf. 
artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Forslaget strider mod 
nærhedsprincippet, eftersom det foreslåede direktiv ikke sikrer, at målene for de omhandlede 
foranstaltninger på EU-plan opfyldes bedre end gennem nationale foranstaltninger.

Kommissionen forklarer, at formålet med direktivet er: en nødvendig forbedring af 
organisationers arbejde for kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder, 
beskyttelsen af de interesser, som medlemmer af forvaltningsselskaber, rettighedshavere og 
tredjeparter har, og koordination af medlemsstaternes lovgivningsmæssige bestemmelser om 
forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder og om udstedelsen af multiterritoriale 
licenser (betragtning 4-7 i direktivet). Efter Sejmens opfattelse nås dette mål ikke "bedre" – jf. 
artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union og jf. artikel 5 i protokol (nr. 2) til TEU 
om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet samt jf. traktaten om Den 
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Europæiske Unions funktionsmåde – gennem den foreslåede retsakt end gennem de 
nuværende foranstaltninger i medlemsstaterne på grundlag af nationale 
lovgivningsbestemmelser.

Udover forvaltningsselskabers forvaltning og gennemsigtighed kan det fastslås, at en 
gennemgang af forslaget ikke fører til den konklusion, at medlemsstaterne ikke skulle være i 
stand til at regulere eller overvåge de nationale civilretlige forbindelser mellem 
forvaltningsselskaber og ophavsmænd eller de interne strukturer i disse organisationer på 
tilfredsstillende vis. Det mål, som Kommissionen fastsætter, nemlig at sikre 
forvaltningsselskabers gennemsigtighed, kan lige så godt opfyldes inden for national ret, selv 
om det i praksis også kan kræve ændringer af nationale lovbestemmelser. Intet tyder dog på, 
at dette mål ikke kan nås gennem selvstændige foranstaltninger i medlemsstaterne, især da 
eksemplet med Polen er et bevis på muligheden af selv i den nuværende fase at nå dette mål 
på omfattende og tilmed bedre vis end i det planlagte forslag til direktiv. Endvidere fremgår 
det ved en gennemgang af forslaget, at retsakten i sin foreslåede form kan føre til forringelser 
på følgende områder:

- beskyttelsen af den økonomiske frihed, eftersom forvaltningsselskaberne pålægges 
nye forpligtelser

- beskyttelsen af privatpersoners selvstændighed, da de pålægges adskillige, men ikke 
nøje definerede forpligtelser til indgåelse af aftaler, samt gennem indførelsen af 
bestemmelser, der udformer de civilretlige forbindelser ensidigt, og navnlig gennem 
medlemsstaternes forpligtelse til at udstede bestemmelser, der udstyrer forvaltningsselskabers 
indre struktur med bestemmelser, der svarer til bestemmelserne for kapitalselskaber (artikel 7 
i forslaget til direktiv), hvilket umuliggør disse organisationers virksomhed på grundlag af 
foreningslov

- beskyttelsen af ophavsrettigheder, da det tillades, at forvaltningsselskabers ansvar i 
ubegrænset omfang kan overdrages til andre aktører (artikel 27 i forslaget til direktiv).

Med hensyn til udstedelse af multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med 
henblik på online-anvendelse fremgår det ikke af forslaget, hvorfor EU-foranstaltninger på 
dette område skulle være mere hensigtsmæssige. Det forklares heller ikke, hvorfor 
Kommissionen ikke træffer mindre afgørende foranstaltninger for at koordinere 
medlemsstaternes samarbejde om udstedelse af licenser.

Efter Sejmens opfattelse er den begrundelse, som Kommissionen har fremlagt for 
foreneligheden af forslaget til direktiv med nærhedsprincippet, ikke fyldestgørende.  
Overensstemmelsesformodningen, jf. direktivets betragtning 42, er ligeledes ikke mulig at 
følge rationelt.

Sammenfattende krænker forslaget til Europa-Parlamentets direktiv om kollektiv forvaltning 
af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til 
musikværker med henblik på online-anvendelse i det indre marked (COM(2012)0372) efter 
Sejmens opfattelse nærhedsprincippet.


