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rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt
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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 het Luxemburgse parlement inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

GEMOTIVEERD ADVIES

Algemene overwegingen

In haar vergadering van 18 oktober 2012 heeft de Commissie van economische zaken, 
buitenlandse handel en solidaire economie het voorstel behandeld 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 (document COM(2012) 372 final).
Met dit voorstel voor een richtlijn wordt beoogd, enerzijds regels vast te stellen inzake goed 
bestuur en transparantie voor het collectieve beheer van auteurs- en aanverwante rechten, en 
anderzijds een passend wettelijk kader in te voeren dat multiterritoriale licentieverlening voor 
auteursrechten inzake muziekwerken moet bevorderen en vereenvoudigen.

Het voorstel dient te worden getoetst op de beginselen neergelegd in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie. Op 16 juli 2012 werd het voorstel doorverwezen naar de 
Commissie van economische zaken, buitenlandse handel en solidaire economie die met deze 
toetsing is belast. De antwoordtermijn voor de nationale parlementen loopt af op 29 oktober 
2012.

Toetsing op naleving van beginselen van subsidiariteit en evenredigheid

Vanuit algemeen gezichtspunt kan de Commissie van economische zaken, buitenlandse handel 
en solidaire economie met de redenering van de Europese Commissie ten aanzien van het 
subsidiariteitsbeginsel instemmen. Vanwege de transnationale aard van de problemen die zich bij 
auteursrechtenbeheer van muziekwerken voordoen, kunnen de doelen van de beoogde 
maatregelen immers beter op EU-niveau worden verwezenlijkt.

Bij nadere beschouwing moet de parlementscommissie evenwel constateren dat de Commissie in 
haar voorstel in zeer vergaande mate ook de details wil regelen, zonder dat zij daarvoor een 
overtuigende motivering geeft.

Zo wil zij voor de toepassing van de in te voeren regels de lidstaten zelfs voorschrijven een 
specifieke autoriteit aan te wijzen (artikel 39), die moet worden belast met het beheer van 
klachtenprocedures (artikel 37), oplegging van sancties (artikel 38) en toezicht op de naleving 
van titel III (artikel 40). Het is met name artikel 39 die bij deze parlementscommissie op 
bezwaren stuit. Dat artikel luidt als volgt:

" Artikel 39

Bevoegde instanties

De lidstaten stellen de Commissie voor [datum] in kennis van de bevoegde instanties als bedoeld 
in de artikelen 21, 37, 38 en 40.

De Commissie publiceert die informatie op haar website."
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Afgezien van de ernstige problemen die in de Luxemburgse situatie met de uitvoering van 
artikel 39 gemoeid zouden zijn, meent deze parlementscommissie dat deze bepaling ingaat tegen 
de beginselen zoals geformuleerd in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 
luidende als volgt:

" (...) Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie op de gebieden die niet onder haar 
exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het 
overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau 
kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen 
optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt. (...)

Krachtens het evenredigheidsbeginsel gaan de inhoud en de vorm van het optreden van de Unie 
niet verder dan wat nodig is om de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken. (...) ".

Getoetst aan deze beginselen van de Europese Unie gaat het voorschrift dat in elke lidstaat een 
onafhankelijke autoriteit moet worden benoemd die specifiek moet waken over de toepassing 
van de regels van de voorgestelde richtlijn, verder dan nodig is.

Het zou meer in overeenstemming zijn met het subsidiariteitsbeginsel als de interne organisatie 
van de lidstaten ongemoeid werd gelaten en een verscheidenheid aan nationale systemen voor 
controle van die regels werd toegestaan. In Luxemburg zou volgens het huidige systeem de 
rechter bevoegd zijn om die controle uit te oefenen.

Conclusie

Om de hierboven uiteengezette redenen is de Commissie van economische zaken, buitenlandse 
handel en solidaire economie van mening dat de voorgestelde regeling in haar huidige vorm niet 
aan het subsidiariteitsbeginsel beantwoordt.


