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Ärende: Motiverat yttrande från den franska senaten över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt 
och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter 
till musikaliska verk för 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 den franska senaten över ovannämnda 
förslag.
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BILAGA

OBSERVERA: PRELIMINÄR HANDLING

Endast den slutliga tryckta utgåvan gäller som autentisk text

EUROPEISK RESOLUTION

MED MOTIVERAT YTTRANDE

över förenligheten med subsidiaritetsprincipen för förslaget till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och 
gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på 
den inre marknaden (COM(2012)0372)

Det förslag till resolution från kulturutskottet vars innehåll anges nedan har antagits som 
resolution av senaten i enlighet med artikel 73 g styckena 4 och 5 i senatens arbetsordning.

Förslaget till direktiv har ett dubbelt syfte :

- Det fastställer regler för insyn och god kollektiv förvaltning av upphovsrätt och 
närstående rättigheter.

- Det skapar en rättslig ram som gynnar en utveckling på musikområdet av 
gränsöverskridande licenser för flera repertoarer som utfärdas av 
upphovsrättsorganisationerna.

Med beaktande av artikel 88-6 i konstitutionen gör senaten följande iakttagelser:

- Enligt artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen får unionen vidta en åtgärd med 
stöd av subsidiaritetsprincipen ”endast om och i den mån som målen för den planerade 
åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, […] och därför, 
på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå”. Detta betyder att man inte bara måste undersöka om målen för den 
planerade åtgärden bättre kan uppnås på unionsnivå, utan även kontrollera att den 
vidtagna åtgärden inte är mer omfattande än vad som krävs för att uppnå det mål som 
åtgärden syftar till.

- Målet om att främja en harmonisering av normer på detta område och säkerställa insyn 
i upphovsrättsorganisationerna måste bifallas. Emellertid går förslaget i riktning mot 
en mycket omfattande harmonisering av förvaltningsreglerna för 
upphovsrättsorganisationerna, utan att någon övertygande motivering ges för en så 
detaljerad harmonisering.

- Inrättandet av ”europeiska normer ” för utfärdande av gränsöverskridande licenser 
innebär inget subsidiaritetsproblem, eftersom det handlar om spridning på flera 
medlemsstaters territorium. Det föreskrivs likväl att en specifik myndighet måste utses 
i varje land för tillämpningen av dessa europeiska normer. Det skulle dock stämma 
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bättre överens med subsidiaritetsprincipen om man tillät olika nationella modeller (i 
Frankrike exempelvis kontroll av en domare).

Senaten anser alltså att förslaget till direktiv i föreliggande form är oförenligt med 
subsidiaritetsprincipen.

Utfärdat av senaten den 26 oktober 2012.

Talmannen 

Underskrift: Jean-Pierre BEL


