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Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE 2

Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag

Het voorstel van de Commissie voor een  richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG 
inzake het hergebruik van overheidsinformatie (COM(2011)0877 def.), dat  in verslag 
2011/12: FiU36 van de commissie Financiën werd behandeld, is door de Rijksdag getoetst op 
zijn verenigbaarheid met het subsidiariteitsbeginsel.

De Rijksdag verwelkomt de continue inspanningen van de Commissie om hergebruik van 
overheidsinformatie te vergemakkelijken. De Rijksdag deelt de mening van de Commissie dat 
er meer maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat het hergebruik van 
informatie van de publieke sector zijn volledige potentieel kan verwezenlijken.

De Rijksdag is echter ook van mening dat het voorstel om in het mechanisme waarmee de 
lidstaten in beroep kunnen gaan tegen een besluit tot hergebruik van overheidsinformatie een 
onafhankelijke controle-instantie met specifieke rechtsbevoegdheid op te nemen, in strijd is 
met het subsidiariteitsbeginsel. Dat geldt ook voor het voorstel om die onafhankelijke 
instantie de bevoegdheid te geven om afwijkingen van de voorgestelde vergoedingsregels 
goed te keuren.

In de opinie van de Rijksdag moet het de taak van elke lidstaat zijn een stelsel op te zetten 
voor rechtsmiddelen tegen en evaluatie van besluiten tot hergebruik, alsook voor het toestaan 
van afwijkingen van de voorgestelde vergoedingsregels. Dan kan namelijk worden uitgegaan 
van de grondwettelijke vereisten van elke lidstaat. Hoe instanties worden georganiseerd is een 
nationale zaak en er is geen reden om op EU-niveau voor te schrijven welke organisatorische 
maatregelen er in een lidstaat moeten worden genomen.

De Rijksdag is dan ook van oordeel dat effectieve systemen voor beroep tegen en evaluatie 
van besluiten tot hergebruik en voor toezicht op de correctheid van het vergoedingsbeginsel 
het best via nationale regels kunnen worden bereikt.

De Rijksdag stelt zich op het standpunt dat de Commissie haar voorstel zo moet wijzigen dat 
de stelsels voor beroep tegen en evaluatie van besluiten en voor goedkeuring van 
uitzonderingen op de vergoedingsbeginselen niet op EU-niveau worden geregeld.


