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Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren 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 luxemburgska deputeradekammaren 
över ovannämnda förslag.
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BILAGA

MOTIVERAT YTTRANDE

Allmänna överväganden

Vid sitt sammanträde den 18 oktober 2012 behandlade utskottet för ekonomi, utrikeshandel 
och solidarisk ekonomi 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).

Syftet med detta förslag till direktiv är dels att fastställa bestämmelser för insyn och goda 
styrelseformer i samband med kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter, 
dels att skapa en rättslig ram som främjar utvecklingen, så att upphovsrättsorganisationerna 
kan utveckla och utfärda gränsöverskridande licenser och licenser för flera repertoarer för 
musikaliska verk.

Det ska prövas om förslaget ovan respekterar principerna i artikel 5 i fördraget om 
Europeiska unionen. Den 16 juli 2012 fick utskottet för ekonomi, utrikeshandel och solidarisk 
ekonomi i uppdrag att utföra denna prövning. Tidsfristen för de nationella parlamenten att 
reagera är den 29 oktober 2012.

Prövning av respekten för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

Rent generellt förstår utskottet för ekonomi, utrikeshandel och solidarisk ekonomi 
kommissionens argument när det gäller subsidiaritetsprincipen. Målen för förslaget till 
direktiv skulle nämligen kunna uppfyllas bättre på unionsnivå, inte minst på grund av den 
gränsöverskridande karaktären på problemen i samband med upphovsrättigheter till 
musikaliska verk.

Efter en närmare granskning av de föreslagna bestämmelserna kan emellertid utskottet 
konstatera att de är för detaljinriktade utan att det ges någon övertygande motivering till det.

När det gäller tillämpningen av de normer som införs, föreskrivs till exempel enligt förslaget 
att medlemsstaterna ska utse en särskild myndighet (artikel 39) med ansvar för att hantera 
klagomålsförfaranden (artikel 37), ålägga påföljder (artikel 38) och se till att kraven i 
avdelning III efterlevs (artikel 40). Utskottet är särskilt oroat över artikel 39, som har följande 
lydelse:

” Artikel 39

Behöriga myndigheter

Medlemsstaterna ska senast [datum] underrätta kommissionen om de behöriga myndigheter 
som avses i artiklarna 21, 37, 38 och 40. Kommissionen ska göra denna information 
tillgänglig på sin webbplats.”

Förutom att artikel 39 för Luxemburgs del medför allvarliga problem när det gäller 
genomförandet anser utskottet att artikeln strider mot principerna i artikel 5 i fördraget om 
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Europeiska unionen, där det står följande:

” [...] Enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där den inte har exklusiv 
befogenhet vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central nivå eller på 
regional och lokal nivå, och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller 
verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå.[...]

Enligt proportionalitetsprincipen ska unionens åtgärder till innehåll och form inte gå utöver 
vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen. [...]”. 

Med tanke på de ovannämnda principerna för Europeiska unionen tycks det överdrivet att 
kräva att varje land ska utse en oberoende myndighet med särskilt ansvar för att se till att de 
normer som införs genom detta förslag till direktiv tillämpas.

Det skulle vara mer förenligt med subsidiaritetsprincipen att respektera medlemsstaternas 
interna organisation genom att tillåta olika nationella modeller för att övervaka sådana 
normer. I Luxemburg är det till exempel enligt den nuvarande modellen domaren som har rätt 
att utöva denna kontroll.

Slutsats

Mot bakgrund av de skäl som anges ovan anser utskottet för ekonomi, utrikeshandel och 
solidarisk ekonomi att de föreslagna bestämmelserna, i sin nuvarande form, inte är förenliga 
med subsidiaritetsprincipen.


