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Asia: Ruotsin valtiopäivien (Riksdag) perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten 
oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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Ruotsin valtiopäivien (Riksdag) perusteltu lausunto

Riksdag tutki komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta 
musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla 
(COM(2012)0372) toissijaisuusperiaatteen soveltamisen kannalta. Ehdotuksesta on selvitys 
elinkeinovaliokunnan lausunnossa (2012/13:NU5).

Riksdag suhtautuu myönteisesti komission työhön kollektiivisen oikeuksien hallinnoinnin 
modernisoimiseksi jäsenvaltioissa ja katsoo, että alalla tarvitaan EU-tason vähimmäissääntöjä.

Riksdag on kuitenkin sitä mieltä, että hallintoa ja avoimuutta kollektiivisen hallinnoinnin 
yhteydessä koskevat ehdotuksen osat (ks. II osasto) ovat ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen 
kanssa. Riksdag pohtii, onko EU-tasolla tarpeen hyväksyä yksityiskohtaisia säännöksiä 
kollektiivista hallinnointia koskevasta hallinnosta ja avoimuudesta, ja päättelee, että 
nykyisessä yksityiskohtaisessa muodossaan hallintoa ja avoimuutta koskevat ehdotuksen 
säännökset ovat ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa. Riksdagin mukaan vaarana on, 
että liian yksityiskohtaiset säännöt muun muassa raportoinnista lisäävät kollektiivisen 
hallinnoinnin kustannuksia, minkä vuoksi kollektiivisen hallinnoinnin kustannukset voivat 
nousta suuremmiksi kuin näiden säännösten edut. Riksdag katsoo, että EU-tasolla olisi 
vältettävä liian yksityiskohtaisia avoimuutta ja hallintoa koskevia säännöksiä kollektiivisen 
hallinnoinnin yhteydessä. Kustannustekijöiden lisäksi yksityiskohtainen sääntely saattaa myös 
kaventaa mahdollisuuksia kansallisella tasolla toimiviin ratkaisuihin.

Riksdag katsoo siksi, että komission ehdotusta ei voida nykyisessä muodossaan pitää 
toissijaisuusperiaatteen mukaisena.


