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OBVESTILO POSLANCEM
(92/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta (Riksdag) o predlogu direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih 
pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno 
uporabo na notranjem trgu
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal švedski 
parlament.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta

Švedski parlament je predlog Komisije za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o 
kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za 
pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (COM(2012)0372), kot je 
razloženo v mnenju odbora za gospodarske zadeve (2012/13 :NU5), pregledal v zvezi z 
načelom subsidiarnosti.

Švedski parlament pozdravlja delo Komisije za modernizacijo kolektivnega upravljanja pravic 
v državah članicah in meni, da obstaja na tem področju potreba po minimalnih pravilih na 
ravni EU.

Vendar pa po mnenju švedskega parlamenta deli predloga, ki zadevajo upravljanje in 
preglednost v povezavi s kolektivnim upravljanjem (glej Naslov II), niso skladni z načelom 
subsidiarnosti. Švedski parlament dvomi, da je treba podrobne določbe o preglednosti in 
upravljanju v povezavi s kolektivnim upravljanjem sprejeti na ravni EU, in sklepa, da določbe 
v predlogu, ki zadevajo upravljanje in preglednost, v sedanji, podrobni obliki niso skladne z 
načelom subsidiarnosti. Po mnenju švedskega parlamenta obstaja tveganje, da bodo 
prepodrobne določbe o poročanju in drugih zadevah povečale stroške kolektivnega 
upravljanja, kar lahko povzroči, da bodo stroški kolektivnega upravljanja pretehtali prednosti 
teh določb. Švedski parlament meni, da je na ravni EU treba preprečiti preveč podrobne 
določbe o preglednosti in upravljanju v zvezi s kolektivnim upravljanjem. Razen 
stroškovnega vidika lahko podrobna pravila predstavljajo tudi tveganje za zmanjšanje obsega 
rešitev, ki dobro delujejo na nacionalni ravni.

Švedski parlament zato meni, da predlog Komisije v svoji sedanji obliki ne more biti označen 
kot skladen z načelom subsidiarnosti.


