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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0193/2019 af Jamison Young, tjekkisk statsborger, om de 
kontraktvilkår, som anvendes af ikke-kommercielle 
ophavsretsorganisationer

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at alle ophavsretsorganisationer i øjeblikket kun tilbyder eksklusive 
kontraktvilkår til kunstnere, og anbefaler derfor, at der ligesom i USA vedtages EU-
lovgivning, som afskaffer sådanne obligatoriske ordninger. Han hævder, at dette ville 
reducere royaltybetalingerne, idet han påpeger, at de i øjeblikket er de samme for alt nyt 
indhold, hvad enten det i økonomisk henseende er ubetydeligt eller almindeligt kendt og 
offentliggjort.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. juni 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2019

I Den Europæiske Union er de retlige rammer for organisationer til kollektiv forvaltning af 
rettigheder fastsat i direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede 
rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på 
onlineanvendelse i det indre marked (direktivet om kollektiv forvaltning af ophavsret)1. Dette 
er en vigtig retsakt, der tager sigte på at forbedre de kollektive forvaltningsorganisationers 
virkemåde i hele EU. 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret 
og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på 
onlineanvendelse i det indre marked, EØS-relevant tekst (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72-98).
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I direktivet er der ingen regler, der kræver, at rettighedshavere skal indgå eksklusivaftaler med 
kollektive rettighedsforvaltningsselskaber. Direktivet gør det imidlertid muligt for 
rettighedshaverne at tildele nogle – og ikke alle – af deres rettigheder til en udvalgt kollektiv 
forvaltningsorganisation, men også visse kategorier af rettigheder eller typer af værker for 
territoriale områder efter eget valg (jf. artikel 5, stk. 2, i direktivet om kollektiv forvaltning af 
ophavsret). Dette indebærer, at kontrakter også kan være af ikke-eksklusiv karakter. I henhold 
til direktivet om kollektiv forvaltning af ophavsret har rettighedshavere også stærke 
rettigheder med hensyn til ophævelse eller tilbagetrækning af visse rettigheder fra den 
kollektive forvaltningsorganisation. Direktivet fremmer en afbalanceret tilgang, der 
fremhæver betydningen af, "at rettighederne og kategorierne af rettigheder fastsættes på en 
måde, der bevarer en balance mellem rettighedshavernes frihed til at disponere over deres 
værker og andre frembringelser og organisationens evne til at forvalte rettighederne effektivt, 
navnlig under hensyntagen til den kategori af rettigheder, som organisationen og den kreative 
sektor, som den er aktiv i, forvalter" (betragtning 19).

For så vidt angår andragerens anmodning om at tvinge kollektive forvaltningsorganisationer 
til at indgå ikke-eksklusive aftaler med deres medlemmer/kunstnere, tages der ikke stilling til 
dette specifikke spørgsmål i direktivet. Hvis de kollektive forvaltningsorganisationer i en 
bestemt medlemsstat insisterer på sådanne kontrakter, vil det være nødvendigt at overveje, om 
den pågældende medlemsstats gennemførelse af direktivet vanskeliggør eller forhindrer en 
rettighedshavers frie valg i henhold til direktivet.

For så vidt angår de betænkeligheder, andrageren giver udtryk for, vedrørende indhold uden 
nogen økonomisk betydning, men for hvilket der opkræves samme beløb som for indhold, der 
ejes af store pladeselskaber, er det vigtigt at bemærke, at idéen med kollektiv forvaltning af 
rettigheder er at forvalte rettigheder til gavn for alle rettighedshavere. 

Konklusion

Andrageren mener, at de kollektive forvaltningsorganisationer i EU bør foreslå ikke-
eksklusive mandater, så deres medlemmer kan indgå parallelle licensaftaler. Han beklager 
især, at de kollektive forvaltningsorganisationer under et eksklusivt mandat opkræver det 
samme beløb for alt indhold, hvilket øger omkostningerne for forbrugerne og skaber 
problemer for mindre forlag, selskaber, kunstnere og ophavsmænd med hensyn til at komme 
ind på, hvad han kalder "et overdrevet dyrt marked". 

Direktivet om kollektiv forvaltning af ophavsret indeholder en række garantier, der skal sikre, 
at der bevares en balance mellem rettighedshavernes frihed til at anvende deres 
værker/frembringelser og de kollektive forvaltningsorganisationers mulighed for at forvalte 
rettighederne effektivt. Direktivet er ikke til hinder for, at der udstedes en ikke-eksklusivt 
licens, og i henhold til direktivet kan rettighedshaverne forvalte deres rettigheder individuelt, 
herunder til ikke-kommercielle formål, og ophæve og tilbagetrække deres rettigheder, 
kategorier af rettigheder eller typer af værker eller andre frembringelser fra den kollektive 
forvaltningsorganisation, som de frit har valgt (artikel 5). Det betyder, at direktivet giver 
ophavsmænd, kunstnere og udgivere frihed til selv at vælge, hvilken rettighed de ønsker at 
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overdrage til en kollektiv forvaltningsorganisation, og hvilken rettighed de vil forvalte 
individuelt. Desuden kommer princippet om forbud mod forskelsbehandling, som de 
kollektive forvaltningsorganisationer skal overholde i forhold til deres medlemmer med 
hensyn til fordeling af indtægter og i forhold til de kommercielle brugere for så vidt angår 
licensbetingelserne for deres repertoirer (der gælder identiske tariffer, uanset hvilket værk der 
anvendes), både brugere og rettighedshavere til gavn. Det sikrer solidaritet mellem 
rettighedshaverne og giver mindre og nye markedsdeltagere forretningsmæssige muligheder.

Da de spørgsmål, som andrageren har rejst, er blevet vurderet og behandlet inden for 
rammerne af direktivet om kollektiv forvaltning af ophavsret, ser Kommissionen ikke noget 
behov for at indføre ny lovgivning på dette område som foreslået af andrageren. 

Kommissionen vil dog fortsætte med at vurdere dette spørgsmål inden for rammerne af 
rapporteringsforpligtelsen vedrørende anvendelsen af direktivet om kollektiv forvaltning af 
ophavsret, som skal opfyldes i april 2021.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 11. november 2019

I de supplerende oplysninger, som andrageren har fremlagt, henvises der til visse former for 
praksis i Australien og USA. Kommissionen bemærker imidlertid, at de retlige rammer og 
markedsmiljøet i disse lande er anderledes end i Europa. En vigtig forskel er, at der i USA 
findes færre kollektive forvaltningsorganisationer end i Europa, og de reguleres hovedsagelig 
i henhold til kartel- og monopolregler.


