
CM\917242LT.doc PE498.125v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Teisės reikalų komitetas

26.10.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS
(92/2012)
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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.

Pridedama susipažinti Švedijos parlamento pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Švedijos parlamento (Riksdago) pagrįsta nuomonė

Kaip paaiškinta Ekonominių reikalų komiteto nuomonėje (2012/13 :NU5), Švedijos 
parlamentas išnagrinėjo Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
dėl kolektyvinių autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų 
naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (COM(2012) 0372) atsižvelgdamas 
į tai, ar laikomasi subsidiarumo principo.

Švedijos parlamentas palankiai vertina Komisijos darbą siekiant modernizuoti kolektyvinių 
teisių administravimą valstybėse narėse ir mano, kad šioje srityje būtinos minimalios 
ES lygmens taisyklės.

Tačiau, Švedijos parlamento nuomone, kai kurios pasiūlymo dalys dėl valdymo ir skaidrumo, 
susijusio su kolektyvinių teisių administravimu (žr. II antraštinę dalį), neatitinka subsidiarumo 
principo. Švedijos parlamentas abejoja, ar ES lygmeniu būtina tvirtinti išsamias skaidrumo ir 
valdymo, susijusio su kolektyvinių teisių administravimu, nuostatas ir daro išvadą, kad 
esamos išsamios pasiūlymo nuostatos, susijusios su valdymu ir skaidrumu, neatitinka 
subsidiarumo principo. Švedijos parlamento nuomone, esama rizikos, kad dėl pernelyg 
išsamių nuostatų dėl atskaitomybės ir kitų klausimų padidės kolektyvinių teisių 
administravimo išlaidos ir dėl to kolektyvinių teisių administravimo kaina nusvers šių 
nuostatų naudą. Švedijos parlamentas mano, kad ES lygmeniu turėtų būti vengiama pernelyg 
išsamių skaidrumo ir valdymo, susijusio su kolektyvinių teisių valdymu, nuostatų. Nekalbant 
apie išlaidas, taikant išsamias taisykles gali būti rizikuojama, kad sumažės sprendimų, kurie 
gerai taikomi nacionaliniu lygmeniu, apimtis.

Todėl Švedijos parlamentas mano, jog negali būti laikoma, kad dabartinis Komisijos 
pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą.


