
CM\917242BG.doc PE498.125v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

26.10.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(92/2012)

Относно: Мотивирано становище на Шведския парламент (Риксдаг) относно 
предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно колективното управление на авторското право и сродните му права 
и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на 
музикални произведения на вътрешния пазар
(COM(2012) 0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което да изложи причините, поради които счита, че въпросният проект не 
е съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Риксдага на Кралство Швеция, 
относно горепосоченото предложение.
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ANNEX

Мотивирано становище на Риксдага на Швеция

Предложението на Комисията за Директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно колективното управление на авторското право и сродните му права и 
многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални 
произведения на вътрешния пазар (COM(2012)0372), съобразно разясненото в 
становището на комисията по икономически въпроси (2012/13 :NU5), беше разгледано 
от Риксдага с оглед на принципа на субсидиарност.

Риксдагът приветства работата на Комисията за модернизиране на колективното 
управление на права в държавите членки и счита, че има нужда от минимални правила 
на равнището на ЕС в тази област.

При все това, според Риксдага части от предложението относно управлението и 
прозрачността във връзка с колективното управление (вж. Дял II) не спазват принципа 
на субсидиарност. Риксдагът поставя въпроса дали подробни разпоредби относно 
прозрачността и управлението във връзка с колективното управление трябва да се 
приемат на равнището на ЕС и стига до заключението, че – в техния текущ, подробен 
вид – разпоредбите в предложението, свързани с управлението и прозрачността, са 
несъвместими с принципа на субсидиарност. Според Риксдага има риск твърде 
подробните разпоредби относно докладването и други въпроси да повишат разходите 
за колективното управление, което може да доведе до това, разходите за него да са по-
големи от ползите от тези разпоредби. Риксдагът счита, че твърде подробни разпоредби 
относно прозрачността и управлението във връзка с колективното управление следва да 
се избягват на равнището на ЕС. Извън свързания с разходите аспект, подробните 
правила могат да изложат на риск намаляването на обхвата на решения, които работят 
добре на национално равнище.

Следователно Риксдагът счита, че предложението на Комисията в неговия текущ вид не 
може да се счита за съвместимо с принципа на субсидиарност.


