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Subiect: Avizul motivat al Parlamentului suedez (Riksdag) referitor la propunerea de
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În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Parlamentului Suediei referitor la 
propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Aviz motivat al Parlamentului suedez (Riksdag)

Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea 
colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale 
pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă 
(COM(2012)0372 prezentată de Comisie a fost examinată, așa cum se precizează în avizul 
Comisiei pentru afaceri economice (2012/13:NU5), de către Riksdag în lumina principiului 
subsidiarității.

Riksdag salută acțiunile Comisiei în direcția modernizării gestionării drepturilor colective în 
statele membre și consideră că este necesară stabilirea unor norme minime la nivel UE în 
acest domeniu.

Cu toate acestea, Riksdag este de părere că anumite părți ale propunerii referitoare la 
guvernanță și transparență în contextul gestionării colective (a se vedea titlul II) nu respectă 
principiul subsidiarității. Riksdag contestă necesitatea ca dispozițiile detaliate privind 
transparența și guvernanța în contextul gestionării colective să fie adoptate la nivel UE și 
concluzionează că - în forma lor actuală, detaliată - dispozițiile din propunere care se referă la 
guvernanță și transparență nu sunt compatibile cu principiul subsidiarității. Conform opiniei 
Parlamentului suedez, există riscul ca dispozițiile prea detaliate privind raportarea și alte 
aspecte vor duce la creșterea costurilor gestionării colective care, la rândul său, ar putea duce 
la situația în care costurile gestionării colective să depășească beneficiile acestor dispoziții. 
Riksdag consideră că dispozițiile prea detaliate privind transparența și guvernanța în contextul 
gestionării colective ar trebui evitate la nivel UE. Pe lângă aspectul legat de costuri, o 
reglementare detaliată ar putea, de asemenea, limita domeniul de aplicare al soluțiilor care 
funcționează bine la nivel național.

Prin urmare, Riksdag consideră că propunerea Comisiei în forma sa actuală nu poate fi 
considerată ca fiind compatibilă cu principiul subsidiarității.


