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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(93/2012)

Om: Begrundet udtalelse fra det franske Senat om forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder 
samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på 
online-anvendelse i det indre marked
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra det franske Senat om det 
ovennævnte forslag.
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EUROPÆISK BESLUTNING

MED BEGRUNDET UDTALELSE

om, hvorvidt forslaget til direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede 
rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på 
online-anvendelse i det indre marked (COM(2012) 372) er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet.

Senatet har i overensstemmelse med artikel 73g, stk. 4 og 5, i Senatets forretningsorden 
vedtaget kulturudvalgets forslag til beslutning, der lyder således:

Forslaget til direktiv har to formål:

- fastlæggelse af regler om gennemsigtighed og god forvaltning inden for kollektiv 
forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder

- oprettelse af en juridisk ramme, der skal fremme udviklingen af udstedelsen af 
multiterritoriale licenser og multirepertoirelicenser af kollektive forvaltningsselskaber inden 
for musiksektoren.

Der henvises til artikel 88, stk. 6, i den franske forfatning.

Senatets bemærkninger:

- Det fastslås i EU-traktatens artikel 5, at Unionen i medfør af nærhedsprincippet kun 
handler, “hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan 
opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller 
virkninger bedre kan nås på EU-plan”, hvilket indebærer, at det ikke alene skal undersøges, 
om målet med den påtænkte handling bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, men også 
om den iværksatte handlings omfang ikke overskrider det, der er nødvendigt for at nå det mål, 
handlingen sigter mod at virkeliggøre.

- Målsætningen om at fremme en harmonisering af standarderne på dette område og at 
sikre gennemsigtighed i ophavsretsselskaberne skal godkendes. Forslaget sigter dog efter at 
fremme en meget omfattende harmonisering af forvaltningsreglerne i ophavsretsselskaberne, 
uden at der er blevet forelagt overbevisende dokumentation til støtte for en så detaljemæssigt 
vidtrækkende harmonisering.

- Indførelsen af EU-standarder for tildelingen af multiterritoriale licenser udgør ikke et 



CM\917558DA.doc 3/3 PE498.161v01-00

DA

tvivlsspørgsmål om nærhedsprincippet, idet der er tale om udbredelse på flere medlemsstaters 
territorier. I teksten fastslås det dog, at i forbindelse med anvendelsen af disse ”EU-
standarder” skal der i hvert land udpeges en særlig myndighed. Det ville imidlertid være mere 
i tråd med nærhedsprincippet at tillade forskellige nationale modeller (f.eks. kontrol af en 
dommer i Frankrig).

Senatet vurderer følgelig, at forslaget til direktiv, i uforandret tilstand, ikke overholder 
nærhedsprincippet.

Beslutning vedtaget af Senatet den 26. oktober 2012.
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