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Temats: Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesību un blakustiesību 
kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo 
licencēšanu iekšējā tirgū
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Zviedrijas Riksdāga sniegtais pamatotais atzinums

Riksdāgs izskatīja Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 
autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību 
daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū (COM(2012)0372) saistībā ar tā atbilstību 
subsidiaritātes principam, un tiek sniegts Ekonomikas lietu komitejas atzinuma skaidrojums 
(2012/13 :NU5).

Riksdāgs atzinīgi vērtē Komisijas centienus modernizēt kolektīvo tiesību pārvaldības sistēmu 
dalībvalstīs un uzskata, ka ES līmenī nepieciešams pieņemt minimālos noteikumus šajā jomā.

Tomēr Riksdāgs atzīst, ka priekšlikuma daļas par kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un 
pārredzamību (II Sadaļa) neatbilst subsidiaritātes principam. Riksdāgs apšauba to, vai ES 
līmenī būtu jāpieņem sīki izstrādāti noteikumi par kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un 
pārredzamību, un secina, ka priekšlikuma noteikumi attiecībā uz pārvaldījuma organizācijām 
un pārredzamību pašreizējā detalizētajā veidā nav savienojami ar subsidiaritātes principu. 
Riksdāgs uzskata — pastāv risks, ka pārāk detalizēti noteikumi par ziņošanu un citiem 
jautājumiem palielinās kolektīvā pārvaldījuma izmaksas, tādējādi kolektīvā pārvaldījuma 
izmaksas varētu pārsniegt no šī pasākuma gūtos labumu. Tas uzskata, ka būtu jāizvairās 
pieņemt pārāk detalizētus noteikumus par kolektīvā pārvaldījuma pārredzamību un 
organizācijām. Papildus izmaksu aspektam — detalizēti noteikumi var radīt arī risku, ka 
samazinās to risinājumu klāsts, kas lieliski darbojas dalībvalstu līmenī.

Tādēļ Riksdāgs uzskata, ka Komisijas priekšlikumu pašreizējā formā nevar uzskatīt par 
atbilstošu subsidiaritātes principam.


