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Om: Begrundet udtalelse fra det luxembourgske Deputeretkammer 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 luxembourgske 
Deputeretkammer om det ovennævnte forslag.
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BILAG

BEGRUNDET UDTALELSE

Generelle overvejelser

På mødet den 18. oktober 2012 drøftede udvalget for økonomi, handel og solidarisk økonomi 
forslaget 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).

Formålet med forslaget er dels at fastlægge regler om gennemsigtighed og god styring i 
forbindelse med kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder, dels at skabe 
gunstige retlige rammer for, at forvaltningsselskaberne kan udvikle og udstede 
multiterritoriale licenser og multirepertoirelicenser til musikværker.

Det skal kontrolleres, at forslaget overholder de principper, der er nedfældet i artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union. Det er den 16. juli 2012 blevet pålagt udvalget for 
økonomi, handel og solidarisk økonomi at foretage denne kontrol. De nationale parlamenters 
frist for at reagere udløber den 29. oktober 2012.

Kontrol af overholdelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

Udvalget for økonomi, handel og solidarisk økonomi kan ud fra en helt generel betragtning
følge Europa-Kommissionens argumentation i relation til nærhedsprincippet. Målene for 
direktivforslaget kan navnlig på grund af den grænseoverskridende karakter af problemerne i 
forbindelse med forvaltning af ophavsret til musikværker faktisk bedre gennemføres på 
fællesskabsplan.

Efter en nærmere gennemgang af de foreslåede regler må udvalget imidlertid konstatere, at de 
går meget i detaljer, uden at der anføres nogen overbevisende grunde hertil.

Hvad således angår anvendelsen af de indførte standarder går man så langt som til at pålægge 
medlemsstaterne at udpege en særlig myndighed (artikel 39), der skal administrere 
klageprocedurer (artikel 37), pålægge sanktioner (artikel 38) og overvåge overholdelsen af 
afsnit III (artikel 40). Det er især artikel 39, som giver udvalget anledning til bekymring.
Artiklen lyder således:

" Artikel 39

Kompetente myndigheder

Medlemsstaterne skal senest den [dato] underrette Kommissionen om de i artikel 21, 37, 38 
og 40 omhandlede kompetente myndigheder. Kommissionen offentliggør disse meddelelser 
på sit websted."

Ud over de alvorlige problemer med gennemførelsen af artikel 39, som der er blevet henvist 
til i luxembourgsk sammenhæng, mener udvalget, at bestemmelsen strider mod principperne i 
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artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, hvori det hedder:

" (...) I medfør af nærhedsprincippet handler Unionen på de områder, der ikke hører ind under 
dens enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men 
på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan. (...)

I medfør af proportionalitetsprincippet går indholdet og formen af Unionens handling ikke 
videre end nødvendigt for at nå målene i traktaterne. (...) ".

På baggrund af de ovennævnte principper for Den Europæiske Union forekommer det 
overdrevet at kræve, at der i hvert land udnævnes en uafhængig myndighed, der specifikt skal 
sikre anvendelsen af de standarder, der indføres ved dette direktivforslag.

Det ville være mere i overensstemmelse med nærhedsprincippet at respektere 
medlemsstaternes interne organisation ved at tillade de forskellige nationale modeller for 
kontrol af sådanne standarder. Det vil således i Luxembourg efter den nuværende model være 
domstolene, der har kompetencen til at udøve denne kontrol.

Konklusion

Af de ovenfor anførte grunde mener udvalget for økonomi, handel og solidarisk økonomi, at 
de foreslåede regler i deres nuværende form ikke overholder nærhedsprincippet.


