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Tárgy: A svéd parlament indokolással ellátott véleménye a szerzői és szomszédos 
jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek jogainak belső piacon 
történő online felhasználásra szóló, több területre érvényes engedélyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a svéd parlament fentebb megjelölt javaslatról 
szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A svéd parlament indokolással ellátott véleménye

A svéd parlament a szubszidiaritás elvének alkalmazása szempontjából megvizsgálta a szerzői 
és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek jogainak belső piacon 
történő online felhasználásra szóló, több területre érvényes engedélyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatot (COM(2012)0372), amellyel 
gazdasági bizottságának 2012/13:NU5 számú véleménye foglalkozik.

A svéd parlament üdvözli a Bizottság arra irányuló munkáját, hogy korszerűsítse a tagállamok 
kollektív jogkezelési rendszerét, és úgy véli, hogy a területen uniós szintű 
minimumszabályozásra van szükség.

A svéd parlament mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy a javaslat azon részei, amelyek a 
kollektív kezelésre vonatkozó irányítást és átláthatóságot érintik (ld. II. rész), a szubszidiaritás 
elvével ellentétesek. A svéd parlament megkérdőjelezi, hogy a kollektív kezelés 
átláthatóságra és az irányításra vonatkozó részletes rendelkezéseit uniós szinten szükséges-e 
szabályozni, és úgy ítéli meg, hogy a javaslat azon rendelkezései, amelyek az irányítással és 
az átláthatósággal kapcsolatosak, a jelenlegi formában nem összeegyeztethetők a 
szubszidiaritás elvével. A svéd parlament szerint fennáll a kockázata annak, hogy a 
jelentéstételre stb. vonatkozó túlzottan részletes szabályozás a kollektív kezelés költségeinek 
megemelkedését vonja maga után, ami pedig azt eredményezheti, hogy a kollektív kezelés 
költségei a rendelkezések előnyeihez viszonyítva túlságosan magasak lesznek. A svéd 
parlament úgy véli, hogy uniós szinten kerülni kell a kollektív kezelés átláthatóságra és 
irányításra vonatkozó, túlzottan részletes rendelkezéseket. A költségszempont mellett a 
részletes szabályozás azt a kockázatot is maga után vonja, hogy a jól működő nemzeti 
megoldások tere beszűkül.

A svéd parlament ezért úgy ítéli meg, hogy a Bizottság javaslata jelenlegi formájában nem 
egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével.


