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Vec: Odôvodnené stanovisko švédskeho parlamentu k návrhu o smernici Európskeho 
parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o 
poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel 
online na vnútornom trhu
(COM(2012)0372 – C7–0183/2012 –2012/0180(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko švédskeho parlamentu k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdagen)

Švédsky parlament preskúmal uplatnenie zásady subsidiarity v návrhu Komisie na smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv 
a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online na 
vnútornom trhu (COM(2012) 372) a toto preskúmanie uvádza v stanovisku výboru pre 
hospodárske veci 2012/13:NU5.

Švédsky parlament víta prácu Komisie zameranú na modernizáciu systému kolektívnej správy 
práv v členských štátoch a  považuje za dôležité ustanovenie minimálnych noriem v tejto 
oblasti na úrovni EÚ.

Podľa názoru švédskeho parlamentu sú však niektoré časti návrhu týkajúce sa organizácie a 
transparentnosti kolektívnej správy (hlava II) v rozpore so zásadou subsidiarity. Švédsky 
parlament pochybuje o tom, či je potrebné upraviť podrobné pravidlá transparentnosti a 
riadenia, pokiaľ ide o kolektívnu správu, na úrovni EÚ, a dospel k záveru, že ustanovenia 
návrhu, ktoré sa týkajú riadenia a transparentnosti, sú v súčasnom podrobnom znení 
nezlučiteľné so zásadou subsidiarity. Podľa švédskeho parlamentu hrozí, že príliš podrobné 
pravidlá upravujúce o. i. podávanie správ spôsobia zvýšenie nákladov na kolektívnu správu, 
čo môže následne viesť k tomu, že náklady na kolektívnu správu budú väčšie ako výhody 
týchto pravidiel. Švédsky parlament sa domnieva, že by bolo potrebné vyhnúť sa na úrovni 
EÚ príliš podrobným pravidlám transparentnosti a riadenia v súvislosti s kolektívnou správou. 
Odhliadnuc od aspektu nákladov je s podrobnými pravidlami spojené riziko, že sa zmenší 
priestor pre uplatňovanie dobre fungujúcich riešení na národnej úrovni.

Švédsky parlament sa preto domnieva, že návrh Komisie v jeho súčasnom znení nie je 
v súlade so zásadou subsidiarity.


