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Věc: Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu týkající se návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o kolektivní správě autorského práva a práv s ním 
souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl 
online na vnitřním trhu
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko švédského parlamentu týkající 
se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu (Riksdagu)

Švédský parlament (Riksdag) přezkoumal návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady
o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více 
území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (COM(2012)0372) z pohledu 
dodržování zásady subsidiarity, jak uvádí stanovisko hospodářského výboru (2012/13 :NU5).

Riksdag vítá návrh Komise na modernizaci kolektivní správy práv v členských státech
a domnívá se, že je potřeba na úrovni EU vytvořit aspoň nějaká minimální pravidla pro tuto 
oblast.

Části návrhu týkající se řízení a transparentnosti kolektivní správy (viz Hlava II) však podle 
stanoviska švédského parlamentu nejsou v souladu se zásadou subsidiarity. Riksdag si klade 
otázku, zda je nutné přijímat podrobná ustanovení týkající se řízení a transparentnosti 
kolektivní správy na úrovni EU, a dochází k závěru, že ustanovení týkající se řízení
a transparentnosti obsažená v návrhu, v jeho současné podrobné podobě, nejsou v souladu se 
zásadou subsidiarity. Podle názoru Riksdagu hrozí, že příliš podrobná ustanovení upravující 
hlášení a další záležitosti zvýší náklady na kolektivní správu tak, že by mohly být vyšší než 
zisky plynoucí z těchto ustanovení. Riksdag se domnívá, že ne úrovni EU by se příliš 
podrobná ustanovení týkající se řízení a transparentnosti kolektivní správy neměla přijímat. 
Bez ohledu na náklady mohou příliš podrobná pravidla narušit postupy, které na vnitrostátní 
úrovni dobře fungují.

Riksdag se proto domnívá, že návrh Komise v současné podobě neodpovídá zásadě 
subsidiarity.


