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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Σουηδικού Κοινοβουλίου (Riksdag) επί της πρότασης 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων καθώς και σχετικά με τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε 
δικαιώματα επί μουσικών έργων για επιγραμμικές χρήσεις στην εσωτερική αγορά
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του Σουηδικού Κοινοβουλίου  
(Riksdag) σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη του Σουηδικού Κοινοβουλίου (Riksdag)

Η πρόταση της Επιτροπής  για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων καθώς και σχετικά με τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί 
μουσικών έργων για επιγραμμικές χρήσεις στην εσωτερική αγορά (COM(2012)0372), όπως 
εξηγείται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων (2012/13: NU5)
εξετάστηκε από το Riksdag υπό το πρίσμα της αρχής της επικουρικότητας.

Το Riksdag επικροτεί το έργο της Επιτροπής για εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των 
συλλογικών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη και θεωρεί ότι υφίσταται ανάγκη για ελάχιστους 
κανόνες σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα αυτό.

Ωστόσο, κατά την άποψη του Riksdag, τα τμήματα της πρότασης που αφορούν τη 
διακυβέρνηση και τη διαφάνεια σε σχέση με τη συλλογική διαχείριση (βλέπε Τίτλο ΙΙ) δεν 
συμμορφώνονται προς την αρχή της επικουρικότητας. Το Riksdag διερωτάται εάν θα πρέπει 
να εγκρίνονται σε επίπεδο ΕΕ οι λεπτομερείς διατάξεις για τη διαφάνεια και τη διακυβέρνηση 
σε σχέση με τη συλλογική διαχείριση, και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι – στη παρούσα 
λεπτομερή τους μορφή – οι διατάξεις της πρότασης που αφορούν τη διακυβέρνηση και τη 
διαφάνεια δεν συμβιβάζονται με την αρχή της επικουρικότητας. Κατά την άποψη του 
Riksdag υπάρχει ο κίνδυνος ότι οι υπερβολικά λεπτομερείς διατάξεις για την υποβολή 
εκθέσεων και άλλα θέματα θα αυξήσουν το κόστος της συλλογικής διαχείρισης, πράγμα που 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα οφέλη των διατάξεων αυτών να εξουδετερωθούν από το 
κόστος της συλλογικής διαχείρισης. Το Riksdag θεωρεί ότι οι υπερβολικά λεπτομερείς 
διατάξεις για τη διαφάνεια και τη διακυβέρνηση σε σχέση με τη συλλογική διαχείριση πρέπει 
να αποφεύγονται σε επίπεδο ΕΕ. Πέρα από τον παράγοντα του κόστους, οι λεπτομερείς 
κανόνες ενδέχεται να περιορίσουν το πεδίο των λύσεων που εφαρμόζονται ικανοποιητικά σε 
εθνικό επίπεδο.

Ως εκ τούτου, το Riksdag εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής στη παρούσα μορφή της δεν 
μπορεί να θεωρηθεί συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας.


