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Przedmiot: Uzasadniona opinia szwedzkiego Riksdagu w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji 
wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich 
wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

Posłowie proszeni są o zapoznanie się z uzasadnioną opinią szwedzkiego Riksdagu w sprawie 
wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Uzasadniona opinia szwedzkiego Riksdagu

Złożony przez Komisję wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania 
licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich 
wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym (COM(2012)372) 
został przeanalizowany przez Riskdag pod kątem zgodności z zasadą pomocniczości, a 
wyniki analizy przedstawiono w opinii komisji handlu i przemysłu nr 2012/13: NU5.

Riksdag z zadowoleniem przyjmuje prace Komisji nad modernizacją systemu zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi w państwach członkowskich i jest zdania, że na szczeblu UE 
istnieje zapotrzebowanie na minimalne normy w tej dziedzinie.

Parlament Szwecji jest jednak zdania, że części wniosku dotyczące nadzoru oraz 
przejrzystości zbiorowego zarządzania (patrz tytuł II) są niezgodne z zasadą pomocniczości. 
Riksdag wyraża wątpliwość, czy szczegółowe przepisy dotyczące nadzoru i kontroli w 
kwestii zbiorowego zarządzania muszą podlegać regulacji na szczeblu UE i ocenia, że 
przepisy wniosku, które dotyczą kontroli i przejrzystości oraz ich aktualnej szczegółowej 
postaci nie są zgodne z zasadą pomocniczości. Zdaniem Riksdagu istnieje ryzyko, że zbyt 
szczegółowe zasady dotyczące m.in. sprawozdawczości przyczynią się do podwyższenia 
kosztów zbiorowego zarządzania, co na dłuższą metę może spowodować sytuację, w której 
koszty zbiorowego zarządzania będą zbyt wysokie w stosunku do zalet, jakie oferują 
przepisy. Ponadto na szczeblu UE należy unikać zbyt szczegółowych przepisów dotyczących 
kontroli i przejrzystości w dziedzinie zbiorowego zarządzania. Poza aspektem kosztów, 
szczegółowe uregulowania mogą również przyczynić się do ograniczenia możliwości 
stosowania krajowych, prawidłowo funkcjonujących rozwiązań.

Riksdag uważa zatem, że wniosku Komisji w obecnej formie nie można uznać za zgodny z 
zasadą pomocniczości.


