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Ärende: Motiverat yttrande från den polska sejmen över förslaget till Europaparlamentets 
och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående 
rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk 
för användning på nätet på den inre marknaden
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den polska sejmen över ovannämnda 
förslag.
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BILAGA

BESLUT av sejmen i Republiken Polen

av den 12 oktober 2012

om att förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av 
upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till 
musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen

Sejmen i Republiken Polen finner, på grundval av artikel 148cc i sejmens arbetsordning, att 
förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt 
och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska 
verk för användning på nätet på den inre marknaden (COM(2012)0372) inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen. Förslaget strider mot 
subsidiaritetsprincipen eftersom det föreslagna direktivet inte säkerställer att de uppställda 
målen uppnås bättre på unionsnivå än genom åtgärder vidtagna på nationell nivå. 
Ett motiverat yttrande med skälen till att sejmen anser att förslaget inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen bifogas detta beslut.
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Bilaga till beslutet av sejmen i Republiken Polen av den 12 oktober 2012 (post …)

I det motiverade yttrandet från sejmen i Republiken Polen av den 12 oktober 2012 anges 
skälen till att sejmen anser att förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande 
licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden 
inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Sejmen i Republiken Polen har prövat förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv 
om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande 
licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden 
(COM(2012)0372), och finner att förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen 
i artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Förslaget strider mot 
subsidiaritetsprincipen eftersom det föreslagna direktivet inte säkerställer att de uppställda 
målen uppnås bättre på unionsnivå än genom åtgärder vidtagna på nationell nivå.

Enligt Europeiska kommissionen har direktivet följande mål: att förbättra 
upphovsrättsorganisationernas funktion, att skydda de intressen som gäller för 
upphovsrättsorganisationernas medlemmar, rättighetshavarna och tredje parter, att samordna 
de nationella bestämmelserna om hur upphovsrättsorganisationer får inleda sin verksamhet för 
att förvalta upphovsrätt och närstående rättigheter samt att förbättra den gränsöverskridande 
licensieringen av upphovsrättigheter (skäl 4–7 i ingressen till direktivet). Sejmen anser inte att 
förslaget leder till att dessa mål ”uppnås bättre” – enligt vad som avses i artikel 5.3 
i EU-fördraget och artikel 5 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, vilket fogas till EU-fördraget samt fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) – än av medlemsstaterna, som för 
närvarande vidtar åtgärder med stöd av nationella bestämmelser.

När det gäller förvaltningen av och insynen i upphovsrättsorganisationerna leder 
en granskning av förslaget inte till slutsatsen att medlemsstaterna inte skulle klara av att 
reglera och övervaka interna civilrättsliga förbindelser mellan upphovsrättsorganisationerna 
och upphovsmännen, eller dessa organisationers interna struktur. Det mål som presenteras av 
Europeiska kommissionen om att säkerställa insynen i upphovsrättsorganisationerna kan lika 
väl uppnås på nationell nivå, även om det i praktiken kan kräva förändringar av den nationella 
lagstiftningen. Det finns dock ingen grund för påståendet att detta mål inte kan uppnås på 
egen hand av medlemsstaterna själva, i synnerhet som exemplet Polen visar att det till fullo 
eller rentav bättre kan uppnås än genom förslaget till direktiv i nuvarande skede. Dessutom 
måste man efter att ha granskat förslaget dra slutsatsen att det kan leda till en sänkt 
skyddsnivå för

– den kommersiella friheten, eftersom man ålägger upphovsrättsorganisationerna nya 
skyldigheter,

– det privata oberoendet, eftersom man ålägger flera och inte fullständigt preciserade 
skyldigheter angående avtal samt fastställer rättigheter som ensidigt konstituerar 
civilrättsliga förhållanden, framför allt skyldigheten för medlemsstaterna att fastställa 
upphovsrättsorganisationernas struktur på ett sätt som hör till bolagsrätten (artikel 7 
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i förslaget till direktiv), vilket undergräver dessa organisationers verksamhet enligt 
associationsrätten, och

– upphovsrätten, eftersom man tillåter upphovsrättsorganisationerna att delegera ut 
behörighet till andra enheter i obegränsad utsträckning (artikel 27 i förslaget till 
direktiv).                    

När det gäller gränsöverskridande licensiering för användning av musikaliska verk på nätet 
har kommissionen inte visat varför EU-åtgärder på detta område skulle vara effektivare. Det 
ges heller ingen förklaring till varför kommissionen inte vidtar åtgärder som är mindre 
ingripande och syftar till en samordning av medlemsstaternas samarbete på området för 
licensiering.

Enligt sejmens mening är kommissionens motivering till att förslaget till direktiv 
överensstämmer med subsidiaritetsprincipen otillräcklig. Den förutsatta överensstämmelsen, 
som avses i skäl 42 i ingressen till direktivet, går heller inte att kontrollera på ett rationellt 
sätt.

Sammanfattningsvis anser sejmen att förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande 
licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden 
(COM(2012)0372) strider mot subsidiaritetsprincipen.


