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Betreft: Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag inzake het voorstel voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van 
auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van 
rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

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

Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag

Het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale 
licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt 
(COM(2012)0372), dat in verslag 2012/13:NU5 van de Commissie economische zaken werd 
behandeld, is door de Rijksdag getoetst op zijn verenigbaarheid met het subsidiariteitsbeginsel.

De Rijksdag is ingenomen met de plannen van de Commissie om het collectieve beheer van 
rechten te moderniseren en is van oordeel dat het wenselijk is dat er op dit gebied op EU-niveau 
minimumvoorschriften worden opgesteld.

De Rijksdag is evenwel van mening dat delen van het voorstel met betrekking tot governance en 
transparantie in het kader van collectief beheer (zie Titel II) in strijd zijn met het 
subsidiariteitsbeginsel. De Rijksdag betwijfelt of het noodzakelijk is op EU-niveau 
gedetailleerde bepalingen betreffende transparantie en governance in verband met collectief 
beheer vast te stellen en is van oordeel dat de bepalingen betreffende governance en 
transparantie in hun huidige, gedetailleerde vorm niet in overeenstemming zijn met het 
subsidiariteitsbeginsel. Volgens de Rijksdag bestaat het gevaar dat te gedetailleerde bepalingen 
inzake o.a. verslaglegging de kosten van collectief beheer te veel zullen doen stijgen, met als 
gevolg dat de kosten van collectief beheer de aan de bepalingen verbonden voordelen teniet 
zullen doen. De Rijksdag vindt dat te gedetailleerde bepalingen inzake transparantie en 
governance op het gebied van collectief beheer op EU-niveau vermeden moeten worden. Naast 
het kostenaspect speelt tevens een rol dat gedetailleerde regels het gevaar kunnen creëren dat de 
werkingssfeer van oplossingen die op nationaal niveau hun nut hebben bewezen wordt beperkt.

De Rijksdag concludeert derhalve dat het voorstel van de Commissie in zijn huidige vorm niet in 
overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel.


