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Vedr.: Begrundet udtalelse fra Sveriges Riksdag om forslag til
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 en begrundet udtalelse fra Sveriges Riksdag om det ovennævnte forslag 
til orientering.
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Begrundet udtalelse fra Sveriges Riksdag

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet 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) er, som 
der er redegjort for i erhvervsudvalgets udtalelse (2012/13: NU5), blevet behandlet af 
Riksdagen på grundlag af nærhedsprincippet.

Riksdagen glæder sig over Kommissionens arbejde med at modernisere kollektiv 
rettighedsforvaltning i medlemsstaterne og mener, at der er behov for minimumsregler på EU-
plan på dette område.

Ifølge Riksdagen er der dog dele af forslaget, som vedrører styring og gennemsigtighed i 
forbindelse med kollektiv forvaltning (se afsnit II), der ikke er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet. Riksdagen sætter spørgsmålstegn ved, om detaljerede bestemmelser om 
åbenhed og styring i forbindelse med kollektiv forvaltning skal vedtages på EU-plan, og 
konkluderer, at forslagets bestemmelser vedrørende styring og gennemsigtighed – i deres 
nuværende, detaljerede form – ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Riksdagen 
mener, at der er en risiko for, at alt for detaljerede bestemmelser om rapportering osv. vil øge 
omkostningerne i forbindelse med kollektiv forvaltning, hvilket kan føre til, at 
omkostningerne i forbindelse med kollektiv forvaltning bliver for høje i forhold til fordelene 
ved bestemmelserne. Riksdagen mener, at alt for detaljerede bestemmelser om 
gennemsigtighed og styring i forbindelse med kollektiv rettighedsforvaltning bør undgås på 
EU-plan. Ud over omkostningsaspektet er der desuden risiko for, at de detaljerede regler kan 
indskrænke muligheden for at anvende velfungerende nationale løsninger. 

Riksdagen finder derfor, at Kommissionens forslag i sin nuværende form ikke kan anses for at 
være i overensstemmelse med nærhedsprincippet.


