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TEATIS LIIKMETELE
(92/2012)

Teema: Rootsi Parlamendi (Riksdag) põhjendatud arvamus, mis käsitleb
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanekut autoriõiguse ja 
autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste 
internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Rootsi Riksdagi põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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Rootsi parlamendi (Riksdag) põhjendatud arvamus

Riksdag analüüsis komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste 
internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (COM(2012)0372), mida on 
selgitatud majanduskomisjoni arvamuses (2012/13 :NU5), subsidiaarsuse põhimõtte järgimise 
seisukohast.

Riksdag kiidab heaks komisjoni töö õigusaktidega, selleks et ajakohastada õiguste 
kollektiivset teostamist liikmesriikides, ning on seisukohal, et selles valdkonnas on vaja 
kehtestada miinimumeeskirjad ELi tasandil.

Riksdagi arvates ei järgi aga ettepaneku teatavad osad, mis puudutavad kollektiivse 
esindamise töökorraldust ja läbipaistvust (vt II jaotis), subsidiaarsuse põhimõtet. Riksdag 
püstitab küsimuse, kas on vaja võtta kollektiivse esindamise töökorralduse ja läbipaistvuse 
üksikasjalikud sätted vastu ELi tasandil, ning teeb järelduse, et oma praegusel üksikasjalikul 
kujul on ettepaneku sätted, mis puudutavad töökorraldust ja läbipaistvust, vastuolus 
subsidiaarsuse põhimõttega. Riksdagi arvates eksisteerib oht, et ülearu üksikasjalikud sätted, 
mis puudutavad aruandlust jt küsimusi, suurendavad kollektiivse esindamise kulusid, mille 
tulemusena võivad nimetatud kulud muutuda suuremaks kui on neist sätetest tulenev tulu. 
Riksdag on seisukohal, et ELi tasandil tuleks vältida kollektiivse esindamise töökorralduse ja 
läbipaistvuse liigüksikasjalikku sätestamist. Lisaks kuluaspektile on ka oht, et üksikasjalikud 
eeskirjad piiravad lahenduste ulatust, mis töötavad hästi riiklikul tasandil.

Tulenevalt eeltoodust on Riksdag seisukohal, et komisjoni ettepanek selle praegusel kujul ei 
ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.


