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Ärende: Motiverat yttrande från Sveriges riksdag över förslaget till Europaparlamentets 
och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående 
rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk 
for användning på nätet på den inre marknaden
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från Sveriges riksdag över ovannämnda 
förslag.



PE498.125v01-00 2/2 CM\917242SV.doc

SV

BILAGA

Motiverat yttrande från Sveriges riksdag

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning 
av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter 
till musikaliska verk for användning på nätet på den inre marknaden (KOM(2012) 372) har, 
som redovisas i näringsutskottets utlåtande 2012/13:NU5, prövats av riksdagen utifrån 
subsidiaritetsprincipen.

Riksdagen välkomnar kommissionens arbete med att modernisera systemet med kollektiv 
rättighetsförvaltning i medlemsstaterna och anser att det behövs en minimireglering på
EU-nivå på området.

Det är emellertid riksdagens uppfattning att delar av förslaget som rör styrning och insyn i 
fråga om kollektiv förvaltning (se avdelning II) strider mot subsidiaritetsprincipen. Riksdagen 
ifrågasätter om detaljerade bestämmelser om insyn och styrning i fråga om kollektiv 
förvaltning är nödvändiga att reglera på EU-nivå och gör bedömningen att de bestämmelser i 
förslaget som tar sikte på styrning och insyn i dess nuvarande detaljerade utformning inte är 
förenliga med subsidiaritetsprincipen. Det finns enligt riksdagen en risk för att alltför 
detaljerade regler om rapportering m.m. leder till ökade kostnader för kollektiv förvaltning, 
vilket i förlängningen kan leda till att kostnaderna för kollektiv förvaltning blir för höga i 
förhållande till fördelarna med bestämmelserna. Riksdagen anser att alltför detaljerade 
bestämmelser om insyn och styrning i fråga om kollektiv förvaltning bör undvikas på 
EU-nivå. Förutom kostnadsaspekten kan en detaljreglering även riskera att minska utrymmet 
för nationella välfungerande lösningar.

Riksdagen anser således att kommissionens förslag i dess nuvarande utformning inte kan 
anses vara förenligt med subsidiaritetsprincipen.


