
AM\933267DA.doc PE508.268v06-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2012/0180(COD)

15.5.2013

ÆNDRINGSFORSLAG
56 - 242

Udkast til udtalelse
Toine Manders
(PE508.055v01)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kollektiv forvaltning af 
ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for 
rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse i det indre 
marked

Forslag til direktiv
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))



PE508.268v06-00 2/110 AM\933267DA.doc

DA

AM_Com_LegOpinion



AM\933267DA.doc 3/110 PE508.268v06-00

DA

Ændringsforslag 56
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Udbredelsen af indhold, der er beskyttet 
af ophavsret og beslægtede rettigheder, og 
de hermed forbundne tjenester, herunder 
bøger, audiovisuelle produktioner og 
musikindspilninger, kræver udstedelse af 
licensrettigheder fra forskellige indehavere 
af ophavsret og beslægtede rettigheder, 
f.eks. forfattere, udøvere, producenter og 
forlæggere. Det er normalt for 
rettighedshavere at vælge mellem 
individuel eller kollektiv forvaltning af 
deres rettigheder. Forvaltning af ophavsret 
og beslægtede rettigheder omfatter 
udstedelse af licenser til brugere, kontrol af 
licenser og overvågning af anvendelsen af 
rettigheder, håndhævelse af ophavsret og 
beslægtede rettigheder, opkrævning af 
rettighedsindtægter hidrørende fra 
udnyttelsen af rettigheder og fordeling af 
skyldige beløb til rettighedshavere. 
Forvaltningsselskaber giver 
rettighedshavere mulighed for at få 
betaling for anvendelser, som de ellers ikke 
ville være i stand til selv at kontrollere eller 
håndhæve, herunder på udenlandske 
markeder. De spiller ligeledes en betydelig 
social og kulturel rolle, fordi de fremmer 
de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed ved at give de små og 
mindre populære repertoirer adgang til 
markedet. Artikel 167 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
pålægger EU at tage hensyn til kulturelle 
aspekter i sin indsats, navnlig med 
henblik på at respektere og fremme sine 
kulturers mangfoldighed.

(2) Udbredelsen af indhold, der er beskyttet 
af ophavsret og beslægtede rettigheder, og 
de hermed forbundne tjenester, herunder 
bøger, audiovisuelle produktioner og 
musikindspilninger, kræver udstedelse af 
licensrettigheder fra forskellige indehavere 
af ophavsret og beslægtede rettigheder, 
f.eks. forfattere, udøvere, producenter og 
forlæggere. Det er normalt for 
rettighedshavere at vælge mellem 
individuel eller kollektiv forvaltning af 
deres rettigheder. Forvaltning af ophavsret 
og beslægtede rettigheder omfatter 
udstedelse af licenser til brugere, kontrol af 
licenser og overvågning af anvendelsen af 
rettigheder, håndhævelse af ophavsret og 
beslægtede rettigheder, opkrævning af 
rettighedsindtægter hidrørende fra 
udnyttelsen af rettigheder og fordeling af 
skyldige beløb til rettighedshavere. 
Forvaltningsselskaber giver 
rettighedshavere mulighed for at få 
betaling for anvendelser, som de ellers ikke 
ville være i stand til selv at kontrollere eller 
håndhæve, herunder på udenlandske 
markeder. De spiller ligeledes en betydelig 
social og kulturel rolle, fordi de fremmer 
de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed ved at give de små og 
mindre populære repertoirer adgang til 
markedet.

Or. en
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Ændringsforslag 57
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) De kollektive 
forvaltningsorganisationers tjenester til 
rettighedshavere og brugere er afgørende 
for udviklingen og bevarelsen af den 
kulturelle scene i Europa samt for 
væksten af kulturelt mangfoldige og 
kreative industrier. De kollektive 
forvaltningsorganisationer støtter 
kunstnere ved at udvikle vigtige sociale og 
kulturelle aktiviteter, ved at sikre 
markedsadgang til krævende eller mindre 
populære repertoirer og nye kunstnere.

Or. en

Ændringsforslag 58
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Artikel 167 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
pålægger EU at tage hensyn til kulturelle 
aspekter i sin indsats, navnlig med 
henblik på at respektere og fremme sine 
kulturers mangfoldighed. Det betyder, at 
medlemsstaterne skal bevare, respektere 
og fremme den kulturelle mangfoldighed. 
De kollektive forvaltningsorganisationer 
indtager og skal også fremover indtage en 
vigtig rolle ved at fremme de kulturelle 
udtryksformers mangfoldighed ved både 
at give de mindste og mindre populære 
repertoirer adgang til markedet og ved at 
yde sociale, kulturelle og 
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uddannelsesmæssige tjenester til fordel 
for deres rettighedshavere og 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 59
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Forvaltningsselskaber, som er 
etableret i EU, skal som leverandører af 
tjenesteydelser opfylde de nationale krav i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. 
december 2006 om tjenesteydelser i det 
indre marked, hvormed der skabes en 
retlig ramme til sikring af den fri 
etablering og den fri bevægelighed for 
tjenesteydelser mellem medlemsstater. Det 
indebærer, at forvaltningsselskaber frit 
bør kunne levere deres tjenester på tværs 
af grænserne, at de kan repræsentere 
nationale rettighedshavere eller 
rettighedshavere, der er etableret i andre 
medlemsstater, eller at de kan udstede 
licenser til nationale brugere eller 
brugere, der er etableret i andre 
medlemsstater.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 60
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Forvaltningsselskaber, som er 
etableret i EU, skal som leverandører af 
tjenesteydelser opfylde de nationale krav i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. 
december 2006 om tjenesteydelser i det 
indre marked, hvormed der skabes en 
retlig ramme til sikring af den fri 
etablering og den fri bevægelighed for 
tjenesteydelser mellem medlemsstater. Det 
indebærer, at forvaltningsselskaber frit 
bør kunne levere deres tjenester på tværs 
af grænserne, at de kan repræsentere 
nationale rettighedshavere eller 
rettighedshavere, der er etableret i andre 
medlemsstater, eller at de kan udstede 
licenser til nationale brugere eller 
brugere, der er etableret i andre 
medlemsstater.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 61
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Forvaltningsselskaber, som er etableret 
i EU, skal som leverandører af 
tjenesteydelser opfylde de nationale krav i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre 
marked, hvormed der skabes en retlig 
ramme til sikring af den fri etablering og 
den fri bevægelighed for tjenesteydelser 
mellem medlemsstater. Det indebærer, at 
forvaltningsselskaber frit bør kunne levere 
deres tjenester på tværs af grænserne, at de 
kan repræsentere nationale 

(3) Forvaltningsselskaber, som er etableret 
i EU, skal som leverandører af 
tjenesteydelser opfylde de nationale krav i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre 
marked, hvormed der skabes en retlig 
ramme til sikring af den fri etablering og 
den fri bevægelighed for tjenesteydelser 
mellem medlemsstater. Det indebærer, at 
forvaltningsselskaber bør kunne levere 
deres tjenester på tværs af grænserne, at de 
kan repræsentere nationale 
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rettighedshavere eller rettighedshavere, der 
er etableret i andre medlemsstater, eller at 
de kan udstede licenser til nationale 
brugere eller brugere, der er etableret i 
andre medlemsstater.

rettighedshavere eller rettighedshavere, der 
er etableret i andre medlemsstater, eller at 
de kan udstede licenser til nationale 
brugere eller brugere, der er etableret i 
andre medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Det skal fortsat være muligt for medlemsstaternes myndigheder at godkende 
forvaltningsorganisationerne, inden de kan påbegynde deres arbejde.

Ændringsforslag 62
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Dette direktiv regulerer det 
nødvendige minimum for at gennemføre 
den frie bevægelighed for tjenesteydelser i 
det indre marked. Det griber ikke ind i de 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
træffer i overensstemmelse med 
fællesskabsretten for at beskytte og 
fremme kulturel og sproglig 
mangfoldighed samt socialpolitiske 
målsætninger til fordel for kunstnere. 
Begrebet "tvingende almene hensyn", 
som der henvises til i visse bestemmelser i 
dette direktiv, er udviklet gennem 
Domstolens retspraksis i forbindelse med 
artikel 43 og 49 i TEUF og kan udvikles 
yderligere. Det omfatter mindst følgende 
grunde, som er relevante for dette 
direktiv: socialpolitiske målsætninger, 
beskyttelse af tjenestemodtagere, 
beskyttelse af intellektuel ejendomsret, 
kulturpolitiske målsætninger, fremme af 
det nationale sprog og respekt for den 
nationale historiske og kulturelle arv.

Or. de
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Ændringsforslag 63
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der er betydelige forskelle i de 
nationale regler for driften af 
forvaltningsselskaber, særlig med hensyn 
til deres gennemsigtighed og ansvar over 
for medlemmer og rettighedshavere. Ud 
over de vanskeligheder, som udenlandske 
rettighedshavere har, når de vil håndhæve 
deres rettigheder, og den ofte meget dårlige 
finansielle forvaltning af opkrævede 
indtægter, har en række problemer i 
forbindelse med måde, hvorpå 
forvaltningsselskaberne fungerer, ført til en 
række mangler i udnyttelsen af ophavsret 
og beslægtede rettigheder på tværs af det 
indre marked til lige stor skade for 
forvaltningsselskabernes medlemmer, 
rettighedshavere og brugere. Disse 
vanskeligheder forekommer ikke i 
forbindelse med uafhængige 
rettighedsforvaltere, der fungerer som 
agenter for rettighedshavere for 
forvaltningen af deres rettigheder på et 
kommercielt grundlag, hvor 
rettighedshaverne ikke har nogen 
medlemsrettigheder

(4) Der er betydelige forskelle i de 
nationale regler for driften af 
forvaltningsselskaber, særlig med hensyn 
til deres gennemsigtighed og ansvar over 
for medlemmer og rettighedshavere. Ud 
over de vanskeligheder, som udenlandske 
rettighedshavere har, når de vil håndhæve 
deres rettigheder, og den ofte meget dårlige 
finansielle forvaltning af opkrævede 
indtægter, har en række problemer i 
forbindelse med måde, hvorpå 
forvaltningsselskaberne fungerer, ført til en 
række mangler i udnyttelsen af ophavsret 
og beslægtede rettigheder på tværs af det 
indre marked til lige stor skade for 
forvaltningsselskabernes medlemmer, 
rettighedshavere og brugere.

Or. en

Ændringsforslag 64
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der er betydelige forskelle i de 
nationale regler for driften af 
forvaltningsselskaber, særlig med hensyn 
til deres gennemsigtighed og ansvar over 
for medlemmer og rettighedshavere. Ud 
over de vanskeligheder, som udenlandske 
rettighedshavere har, når de vil håndhæve 
deres rettigheder, og den ofte meget dårlige 
finansielle forvaltning af opkrævede 
indtægter, har en række problemer i 
forbindelse med måde, hvorpå 
forvaltningsselskaberne fungerer, ført til en 
række mangler i udnyttelsen af ophavsret 
og beslægtede rettigheder på tværs af det 
indre marked til lige stor skade for 
forvaltningsselskabernes medlemmer, 
rettighedshavere og brugere. Disse 
vanskeligheder forekommer ikke i 
forbindelse med uafhængige 
rettighedsforvaltere, der fungerer som 
agenter for rettighedshavere for 
forvaltningen af deres rettigheder på et 
kommercielt grundlag, hvor 
rettighedshaverne ikke har nogen 
medlemsrettigheder

(4) Der er betydelige forskelle i de 
nationale regler for driften af 
forvaltningsselskaber, særlig med hensyn 
til deres gennemsigtighed og ansvar over 
for medlemmer og rettighedshavere. Ud 
over de vanskeligheder, som udenlandske 
rettighedshavere har, når de vil håndhæve 
deres rettigheder, og den ofte meget dårlige 
finansielle forvaltning af opkrævede 
indtægter, har en række problemer i 
forbindelse med måde, hvorpå 
forvaltningsselskaberne fungerer, ført til en 
række mangler i udnyttelsen af ophavsret 
og beslægtede rettigheder på tværs af det 
indre marked til lige stor skade for 
forvaltningsselskabernes medlemmer, 
rettighedshavere og brugere. Disse 
vanskeligheder forekommer ikke i 
forbindelse med uafhængige 
rettighedsforvaltere, der fungerer som 
agenter for rettighedshavere for 
forvaltningen af deres rettigheder på et 
kommercielt grundlag, hvor 
rettighedshaverne ikke har nogen 
medlemsrettigheder, forudsat at de ikke 
handler i direkte konkurrence med 
forvaltningsorganisationerne i forbindelse 
med forvaltning og fordeling af skyldige 
beløb til rettighedshaverne. I disse tilfælde 
spiller medlemskriterierne ejerskab og 
kontrol ingen rolle.

Or. en

Ændringsforslag 65
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre, at indehavere af udgår
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ophavsret og beslægtede rettigheder kan 
få fuldt udbytte af det indre marked, når 
deres rettigheder forvaltes kollektivt, og at 
deres frihed til at udøve deres rettigheder 
ikke berøres i urimelig grad, er det 
nødvendigt at indføre en række passende 
sikkerhedsforanstaltninger i 
forvaltningsselskabernes 
stiftelsesdokumenter. 
Forvaltningsselskaber bør desuden i 
henhold til direktiv 2006/123/EF ikke 
direkte eller indirekte diskriminere 

mellem rettighedshavere på 
grundlag af deres nationalitet, 
opholdssted eller etableringssted, når de 
leverer deres forvaltningstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 66
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre, at indehavere af ophavsret 
og beslægtede rettigheder kan få fuldt 
udbytte af det indre marked, når deres 
rettigheder forvaltes kollektivt, og at deres 
frihed til at udøve deres rettigheder ikke
berøres i urimelig grad, er det nødvendigt 
at indføre en række passende 
sikkerhedsforanstaltninger i 
forvaltningsselskabernes 
stiftelsesdokumenter. 
Forvaltningsselskaber bør desuden i 
henhold til direktiv 2006/123/EF ikke 
direkte eller indirekte diskriminere

mellem rettighedshavere på 
grundlag af deres nationalitet, opholdssted 
eller etableringssted, når de leverer deres 
forvaltningstjenester.

(8) For at sikre, at indehavere af ophavsret 
og beslægtede rettigheder kan få fuldt 
udbytte af det indre marked, når deres 
rettigheder forvaltes kollektivt, og at deres 
frihed til at udøve deres rettigheder under 
ingen omstændigheder berøres, er det 
nødvendigt at indføre en række passende 
sikkerhedsforanstaltninger i 
forvaltningsselskabernes 
stiftelsesdokumenter. 
Forvaltningsselskaber bør desuden i 
henhold til direktiv 2006/123/EF ikke 
direkte eller indirekte diskriminere mellem 
rettighedshavere på grundlag af deres 
nationalitet, opholdssted eller 
etableringssted, når de leverer deres 
forvaltningstjenester. Enhver direkte eller 
indirekte diskriminering på grundlag af 
tidligere licenser, repertoirets omfang 
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eller forventet omsætning skal undgås.

Or. de

Begrundelse

Enhver direkte eller indirekte form for diskriminering skal undgås.

Ændringsforslag 67
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Friheden til at levere og til at modtage 
kollektive forvaltningsstjenester på tværs 
af de nationale grænser medfører, at 
rettighedshaverne frit kan vælge et 
forvaltningsselskab til forvaltningen af 
deres rettigheder, herunder rettigheder til 
offentlig fremførelse eller udsendelse, eller 
kategorier af rettigheder, herunder 
interaktiv kommunikation med 
offentligheden, såfremt det pågældende 
forvaltningsselskab allerede forvalter 
sådanne rettigheder eller kategorier af 
rettigheder. Dette betyder, at 
rettighedshavere nemt kan trække deres 
rettigheder eller kategorier af rettigheder 
tilbage fra et forvaltningsselskab og 
overlade eller overføre eller nogle af disse 
rettigheder til et andet forvaltningsselskab 
eller en anden enhed, uanset 
forvaltningsselskabets eller 
rettighedshaverens medlemsstat eller 
nationalitet. Forvaltningsselskaber, der 
forvalter forskellige typer af værker og
andre frembringelser, herunder litterære, 
musiske eller fotografiske værker, bør også 
give rettighedshavere denne fleksibilitet 
med hensyn til forvaltningen af forskellige 
typer af værker eller frembringelser. 
Forvaltningsselskaber bør informere 
rettighedshavere om disse valgmuligheder 

(9) Friheden til at levere og til at modtage 
kollektive forvaltningstjenester på tværs af 
de nationale grænser medfører, at 
rettighedshaverne frit kan vælge et 
forvaltningsselskab til forvaltningen af 
deres rettigheder, herunder rettigheder til 
offentlig fremførelse eller udsendelse, eller 
kategorier af rettigheder, herunder 
interaktiv kommunikation med 
offentligheden, såfremt det pågældende 
forvaltningsselskab allerede forvalter 
sådanne rettigheder eller kategorier af 
rettigheder. Dette betyder, at 
rettighedshavere nemt kan trække deres 
rettigheder eller kategorier af rettigheder 
tilbage fra et forvaltningsselskab og 
overlade eller overføre eller nogle af disse 
rettigheder til et andet forvaltningsselskab 
eller en anden enhed, uanset 
forvaltningsselskabets eller 
rettighedshaverens medlemsstat eller 
nationalitet. Forvaltningsselskaber, der 
forvalter forskellige typer af værker og 
andre frembringelser, herunder litterære, 
musiske eller fotografiske værker, bør også 
give rettighedshavere denne fleksibilitet 
med hensyn til forvaltningen af forskellige 
typer af værker eller frembringelser. 
Forvaltningsselskaber bør informere 
rettighedshavere om disse valgmuligheder 
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og give dem mulighed for nemt at anvende 
disse. Endelig tilsidesætter direktivet ikke
rettighedshavernes muligheder for at 
forvalte deres rettigheder individuelt, 
herunder til ikke-kommercielle formål.

og give dem mulighed for nemt at anvende 
disse. Endelig bør direktivet beskytte og 
styrke rettighedshavernes muligheder for at 
forvalte deres rettigheder individuelt, 
herunder til ikke-kommercielle formål.

Or. de

Begrundelse

Direktivet bør bidrage til at forbedre beskyttelsen.

Ændringsforslag 68
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Den individuelle udøvelse af 
eksklusive økonomiske rettigheder, som 
det ofte er tilfældet i den audiovisuelle 
sektor, er ligeledes i overensstemmelse 
med målene for det indre marked, idet 
producentens ret til udnyttelse 
konsolideres, og opdelingspotentialet 
dermed reduceres.

Or. en

Ændringsforslag 69
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Ved gennemførelse af direktivets 
bestemmelser bør der tages hensyn til de 
særlige forhold i de enkelte sektorer. Især 
bør der tages hensyn til, at i den 
audiovisuelle sektor, som generelt 
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kendetegnes ved et uligevægtigt forhold 
mellem ophavsmænd og producenter, er 
kollektiv forvaltning et privilegeret middel 
til at sikre ophavsmændene et rimeligt 
vederlag. Følgelig bør 
forvaltningsselskaber, som forvalter 
ophavsrettigheder på det audiovisuelle 
område, kunne forvente en samlet 
bemyndigelse til at forvalte rettigheder 
uden skelnen mellem kategorierne. De 
bør ligeledes kunne fastlægge 
rammebetingelser for tilbagetrækning fra 
ophavsmændenes side i det omfang, det er 
nødvendigt for at kunne varetage deres 
opgave, som omfatter gensidig fordeling 
af forvaltningsomkostningerne i alle 
ophavsmænds interesse samt beskyttelse 
og fremme af kulturel mangfoldighed, og 
tilgodese brugernes retssikkerhed.

Or. fr

Ændringsforslag 70
Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemskabet af et 
forvaltningsselskab bør være baseret på 
objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier, herunder med hensyn til 
forlæggere, der i henhold til en aftale om 
udnyttelse af rettigheder har ret til en andel 
af indtægterne fra de rettigheder, der 
forvaltes af forvaltningsselskaber, og til at 
opkræve sådanne indtægter fra 
forvaltningsselskabet.

(10) Medlemskabet af et 
forvaltningsselskab bør være baseret på 
objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier, herunder med hensyn til
sammenslutninger af rettighedshavere 
såsom andre kollektive selskaber eller 
fagforeninger, forlæggere, der i henhold til 
en aftale om udnyttelse af rettigheder har 
ret til en andel af indtægterne fra de 
rettigheder, der forvaltes af 
forvaltningsselskaber, og til at opkræve 
sådanne indtægter fra 
forvaltningsselskabet.

Or. en
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Ændringsforslag 71
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Forvaltningsselskaber forventes at
handle i deres medlemmers interesse. Det 
er derfor vigtigt at skabe nogle rammer, der 
giver forvaltningsselskabernes medlemmer 
mulighed for at udøve deres 
medlemsrettigheder ved at deltage i 
selskabernes beslutningsproces. De 
forskellige kategorier af medlemmers 
repræsentation i beslutningsprocessen bør 
være retfærdige og afbalancerede. Reglerne 
om generalforsamling for
forvaltningsselskabernes medlemmer vil 
blive undermineret, hvis der ikke var nogen 
bestemmelser om, hvorledes 
generalforsamlingen bør foregå. Det er 
derfor nødvendigt at sikre, at der indkaldes 
til generalforsamling på regelmæssig basis, 
mindst årligt, og at de vigtigste 
beslutninger i forvaltningsselskabet træffes 
af generalforsamlingen.

(11) Kollektive forvaltningsorganisationer 
bør handle i den bedste kollektive interesse
for de rettighedshavere, de repræsenterer. 
Det er derfor vigtigt at skabe nogle 
rammer, der giver forvaltningsselskabernes 
medlemmer mulighed for at udøve deres 
medlemsrettigheder ved at deltage i 
selskabernes beslutningsproces. De 
forskellige kategorier af medlemmers 
repræsentation i beslutningsprocessen, 
herunder producenter eller kunstnere, bør 
være retfærdige og afbalancerede. Reglerne 
om generalforsamling for de kollektive 
forvaltningsorganisationers medlemmer 
vil blive undermineret, hvis der ikke var 
nogen bestemmelser om, hvorledes 
generalforsamlingen bør foregå. Det er 
derfor nødvendigt at sikre, at der indkaldes 
til generalforsamling på regelmæssig basis, 
mindst årligt, og at de vigtigste 
beslutninger i den kollektive 
forvaltningsorganisation træffes af 
generalforsamlingen.

Or. en

Ændringsforslag 72
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Forvaltningsselskabernes medlemmer 
bør have adgang til at deltage i og stemme 

(12) Forvaltningsselskabernes medlemmer 
bør have adgang til at deltage i og stemme 
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på generalforsamlingen; udøvelsen af disse 
rettigheder kan kun være underlagt 
retfærdige og forholdsmæssige 
begrænsninger. Det bør være nemt at 
udøve stemmerettigheder.

på generalforsamlingen; udøvelsen af disse 
rettigheder kan kun være underlagt 
retfærdige og forholdsmæssige 
begrænsninger. Det bør være nemt at 
udøve stemmerettigheder, hvilket om 
muligt bør ske elektronisk.

Or. de

Ændringsforslag 73
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Forvaltningsselskabernes medlemmer
bør have adgang til at deltage i og stemme 
på generalforsamlingen; udøvelsen af disse 
rettigheder kan kun være underlagt 
retfærdige og forholdsmæssige 
begrænsninger. Det bør være nemt at 
udøve stemmerettigheder.

(12) Forvaltningsselskabernes medlemmer
skal have adgang til at deltage i og stemme 
på generalforsamlingen. Det bør være nemt
for alle medlemmer at udøve deres 
stemmeret og valgbarhed.

Or. de

Begrundelse

Der må ikke være forskellige kategorier af medlemmer, og alle medlemmer bør have lige og 
almindelig stemmeret, som de nemt kan udøve.

Ændringsforslag 74
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Medlemmerne bør have mulighed for 
at deltage i overvågningen af
forvaltningsselskabernes ledelse.
Forvaltningsselskaberne bør til dette 

(13) Medlemmerne bør have mulighed for 
at deltage i overvågningen af kollektive 
forvaltningsorganisationers ledelse. De 
kollektive forvaltningsorganisationer bør 
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formål etablere en tilsynsfunktion, der 
passer til deres organisationsstruktur, og 
give medlemmerne mulighed for at være 
repræsenteret i det organ, der varetager 
denne funktion. For at undgå at pålægge 
mindre forvaltningsselskaber for stor en 
byrde og for at sikre, at de forpligtelser, der 
indføres i kraft af dette direktiv, er 
forholdsmæssige, bør medlemsstaterne
være i stand til, såfremt de finder det 
nødvendigt, at undtage de mindste
forvaltningsselskaber fra forpligtelsen til 
at oprette en sådan tilsynsfunktion.

til dette formål etablere en tilsynsfunktion, 
der passer til deres organisationsstruktur, 
og give medlemmerne mulighed for at 
være repræsenteret i det organ, der 
varetager denne funktion. For i 
overensstemmelse med bedre 
reguleringsforpligtelser at undgå at 
pålægge mindre kollektive 
forvaltningsorganisationer for stor en 
byrde og for at sikre, at de forpligtelser, der 
indføres i kraft af dette direktiv, er 
forholdsmæssige, bør medlemsstaterne 
undtage de mindste kollektive 
forvaltningsorganisationer fra 
forpligtelsen til at oprette en sådan 
tilsynsfunktion.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med bedre regulering og Kommissionens forpligtelser kan 
medlemsstaterne undtage mikroenheder fra visse, potentielt byrdefulde krav.

Ændringsforslag 75
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Medlemmerne bør have mulighed for 
at deltage i overvågningen af
forvaltningsselskabernes ledelse.
Forvaltningsselskaberne bør til dette 
formål etablere en tilsynsfunktion, der 
passer til deres organisationsstruktur, og 
give medlemmerne mulighed for at være 
repræsenteret i det organ, der varetager 
denne funktion. For at undgå at pålægge 
mindre forvaltningsselskaber for stor en 
byrde og for at sikre, at de forpligtelser, der 
indføres i kraft af dette direktiv, er 
forholdsmæssige, bør medlemsstaterne 
være i stand til, såfremt de finder det 

(13) Medlemmerne bør have mulighed for 
at deltage i overvågningen af kollektive 
forvaltningsorganisationers ledelse.
Kollektive forvaltningsorganisationer bør 
til dette formål etablere en tilsynsfunktion, 
der passer til deres organisationsstruktur, 
og give de forskellige kategorier af 
medlemmer mulighed for på ligelig vis at 
være repræsenteret i det organ, der 
varetager denne funktion. For at undgå at 
pålægge mindre forvaltningsselskaber for 
stor en byrde og for at sikre, at de 
forpligtelser, der indføres i kraft af dette 
direktiv, er forholdsmæssige, bør 
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nødvendigt, at undtage de mindste 
forvaltningsselskaber fra forpligtelsen til at 
oprette en sådan tilsynsfunktion.

medlemsstaterne være i stand til, såfremt 
de finder det nødvendigt, at undtage de 
mindste forvaltningsselskaber fra 
forpligtelsen til at oprette en sådan 
tilsynsfunktion.

Or. en

Ændringsforslag 76
Christian Engström

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Når de beløb, der tilfalder 
rettighedshaverne, ikke kan fordeles, fordi 
den kollektive forvaltningsorganisation 
ikke har kunnet identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, ville dette hindre de 
kollektive forvaltningsorganisationer i at 
udvise omhu i forbindelse med deres 
bestræbelser på at lokalisere de korrekte 
rettighedshavere, hvis de fik lov til at 
beholde pengene og bruge dem på andre 
formål, hvis dette ikke lykkedes dem. Idet 
medlemsstaterne bærer hovedansvaret for 
kulturpolitikken, er det hensigtsmæssigt, 
at de penge, der ikke kan fordeles, 
indbetales til en fond, som er oprettet og 
forvaltet til dette formål af den 
medlemsstat, der har forvaltet pengene. 
Fonden bærer herefter ansvaret for alle 
krav fra rettighedshavere, der senere 
måtte melde sig. Derudover beslutter den 
enkelte medlemsstat, hvordan pengene i 
fonden skal bruges til lignende formål, 
herunder til betaling af rettighedshavere, 
der senere måtte melde sig, i henhold til 
direktiv 2012/28/EU om visse tilladte 
anvendelser af forældreløse værker, 
digitalisering og genlagring af vores 
kulturarv og fremme af den kulturelle 
mangfoldighed.
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Or. en

Begrundelse

Se den ændrede artikel 12, stk. 2.

Ændringsforslag 77
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Da rettighedshaverne har ret til 
vederlag for udnyttelsen af deres 
rettigheder, er det vigtigt, at eventuelle 
andre fradrag end administrationsgebyrer 
eller fradrag, der er foreskrevet ved 
national lov, fastlægges af 
forvaltningsselskabets medlemmer, og at 
selskabernes regler vedrørende disse 
fradrag er gennemsigtige for 
rettighedshaverne. Berørte rettighedshavere 
bør have adgang på ikke-diskriminatorisk 
vis til eventuelle sociale, kulturelle eller 
uddannelsesmæssige tjenester, der 
finansieres gennem disse fradrag. Dette 
direktiv bør dog ikke berøre national 
lovgivning for eventuelle aspekter, der ikke 
er omfattet af dette direktiv.

(16) Da rettighedshaverne har ret til 
vederlag for udnyttelsen af deres 
rettigheder, er det vigtigt, at eventuelle 
andre fradrag end administrationsgebyrer, 
eksempelvis et fradrag til sociale, 
kulturelle eller uddannelsesmæssige 
formål, eller fradrag, der er foreskrevet 
ved national lov, fastlægges af 
forvaltningsselskabets medlemmer, og at 
selskabernes regler vedrørende disse 
fradrag er gennemsigtige for 
rettighedshaverne. Berørte rettighedshavere 
bør have adgang på ikke-diskriminatorisk 
vis til eventuelle sociale, kulturelle eller 
uddannelsesmæssige tjenester, der 
finansieres gennem disse fradrag. Dette 
direktiv bør dog ikke berøre national 
lovgivning for eventuelle aspekter, der ikke 
er omfattet af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 78
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Da rettighedshaverne har ret til (16) Da rettighedshaverne har ret til 
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vederlag for udnyttelsen af deres 
rettigheder, er det vigtigt, at eventuelle
andre fradrag end administrationsgebyrer 
eller fradrag, der er foreskrevet ved 
national lov, fastlægges af 
forvaltningsselskabets medlemmer, og at 
selskabernes regler vedrørende disse 
fradrag er gennemsigtige for 
rettighedshaverne. Berørte rettighedshavere 
bør have adgang på ikke-diskriminatorisk 
vis til eventuelle sociale, kulturelle eller 
uddannelsesmæssige tjenester, der 
finansieres gennem disse fradrag. Dette 
direktiv bør dog ikke berøre national 
lovgivning for eventuelle aspekter, der ikke 
er omfattet af dette direktiv.

vederlag for udnyttelsen af deres 
rettigheder, er det vigtigt, at eventuelle 
fradrag fastlægges af alle
forvaltningsselskabets medlemmer, og at 
selskabernes regler vedrørende disse 
fradrag er gennemsigtige og lægges åbent 
frem for rettighedshaverne. Berørte 
rettighedshavere bør til enhver tid have
nem adgang på ikke-diskriminatorisk vis til 
eventuelle sociale, kulturelle eller 
uddannelsesmæssige tjenester, der 
finansieres gennem disse fradrag. Dette 
direktiv bør dog ikke berøre national 
lovgivning for eventuelle aspekter, der ikke 
er omfattet af dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 79
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at strømline proceduren, øge 
gennemsigtigheden og forebygge 
situationer, hvor brugere modtager mere 
end en faktura for samme rettighed til 
samme værk, kan kollektive 
forvaltningsorganisationer pålægges at 
arbejde tæt sammen indbyrdes. 
Omkostningerne og fordelen ved
samarbejdet, herunder bl.a. samling af 
oplysninger om licenser, en fælles 
database og fælles fakturering, kræver 
yderligere behandling.

Or. en

Ændringsforslag 80
Toine Manders
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Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Forvaltningsselskaber og brugere 
bør også etablere 
kommunikationsprocedurer for at gøre 
det muligt for brugerne at fremsende de 
nødvendige oplysninger om brugen af 
licenser og så vidt muligt indberette 
præcise oplysninger om den faktiske brug 
af de licenserede værker.

Or. en

Ændringsforslag 81
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at øge rettighedshavernes, 
brugernes og andre forvaltningsselskabers 
tillid til de forvaltningstjenester, som 
leveres af forvaltningsselskaberne, bør 
hvert forvaltningsselskab forpligtes til at 
oprette særlige 
gennemsigtighedsforanstaltninger. Hvert 
forvaltningsselskab bør derfor oplyse hver 
rettighedshaver om de beløb, der udbetales 
til dem, og de tilsvarende fradrag. De bør 
også have pligt til at give tilstrækkelige 
oplysninger, herunder finansielle 
oplysninger, til de øvrige 
forvaltningsselskaber, hvis rettigheder de 
forvalter i henhold til 
repræsentationsaftaler. Hvert 
forvaltningsselskab bør også offentliggøre 
tilstrækkelige oplysninger til at sikre, at 
rettighedshavere, brugere og andre 
forvaltningsselskaber forstår, hvordan det 
er struktureret, og hvordan det udøver sin 

(19) For at øge rettighedshavernes, 
brugernes og andre forvaltningsselskabers 
tillid til de forvaltningstjenester, som 
leveres af forvaltningsselskaberne, bør 
hvert forvaltningsselskab forpligtes til at 
oprette særlige 
gennemsigtighedsforanstaltninger. Hvert 
forvaltningsselskab bør derfor oplyse hver 
rettighedshaver om de beløb, der udbetales 
til dem, og de tilsvarende fradrag. De bør 
også have pligt til at give tilstrækkelige 
oplysninger, herunder finansielle 
oplysninger, til de øvrige 
forvaltningsselskaber, hvis rettigheder de 
forvalter i henhold til 
repræsentationsaftaler. Hvert 
forvaltningsselskab bør også offentliggøre 
tilstrækkelige oplysninger til at sikre, at 
rettighedshavere, brugere, andre 
forvaltningsselskaber og offentligheden
forstår, hvordan det er struktureret, og 
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virksomhed. Forvaltningsselskaber bør 
navnlig oplyse rettighedshavere, brugere og
andre forvaltningsselskaber om omfanget 
af deres repertoire og om deres regler om 
gebyrer, fradrag og tariffer.

hvordan det udøver sin virksomhed. 
Forvaltningsselskaber bør navnlig give
rettighedshavere, brugere, andre 
forvaltningsselskaber og offentligheden 
adgang til omfanget af deres repertoire og 
deres regler om gebyrer, fradrag og tariffer.

Or. de

Ændringsforslag 82
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at sikre, at rettighedshavere er i 
stand til at overvåge deres
forvaltningsselskabers resultater og 
sammenligne deres respektive resultater, 
bør forvaltningsselskaber offentliggøre en 
årlig gennemsigtighedsrapport, der 
omfatter sammenlignelige reviderede 
regnskabsoplysninger, der er specifikke for
forvaltningsselskabernes virksomhed.
Forvaltningsselskaber bør desuden 
offentliggøre en årlig særrapport om 
anvendelsen af de beløb, der er afsat til 
sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige 
tjenesteydelser. For at undgå at pålægge 
mindre forvaltningsselskaber alt for stor 
en byrde og for at sikre, at de forpligtelser, 
der følger af dette direktiv, er 
forholdsmæssige, bør medlemsstaterne, 
hvis de finder det nødvendigt, have 
mulighed for at undtage de mindste
forvaltningsselskaber fra visse 
forpligtelser mht. gennemsigtighed.

(20) For at sikre, at rettighedshavere er i 
stand til at overvåge deres de kollektive 
forvaltningsorganisationers resultater og 
sammenligne deres respektive resultater, 
bør de kollektive 
forvaltningsorganisationer offentliggøre 
en årlig gennemsigtighedsrapport, der 
omfatter sammenlignelige reviderede 
regnskabsoplysninger, der er specifikke for
de kollektive forvaltningsorganisationers
virksomhed. De kollektive 
forvaltningsorganisationer bør desuden 
offentliggøre en årlig særrapport om 
anvendelsen af de beløb, der er afsat til 
sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige 
tjenesteydelser. For i overensstemmelse 
med bedre reguleringsforpligtelser at 
undgå at pålægge mindre kollektive 
forvaltningsorganisationer for stor en 
byrde og for at sikre, at de forpligtelser, der
indføres i kraft af dette direktiv, er 
forholdsmæssige, bør medlemsstaterne 
undtage de mindste kollektive 
forvaltningsorganisationer fra 
forpligtelsen til at oprette en sådan 
tilsynsfunktion.

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med bedre regulering og Kommissionens forpligtelser kan 
medlemsstaterne undtage mikroenheder fra visse, potentielt byrdefulde krav.

Ændringsforslag 83
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes bestemmelser om 
forvaltning af rettigheder såsom udvidede 
kollektive licenser, obligatorisk kollektiv 
forvaltning og retlige formodninger om 
repræsentation eller overførsel, såfremt de 
pågældende bestemmelser er forenelige 
med EU-lovgivningen og EU's og 
medlemsstaternes internationale 
forpligtelser. I tilfælde af obligatorisk 
kollektiv forvaltning for alle værker i den 
pågældende rettighedskategori eller 
indholdstype er det ikke nødvendigt med 
et krav om offentliggørelse af repertoiret, 
hvis kun et aktivt er bemyndiget.

Or. en

Ændringsforslag 84
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Internettet kender ingen grænser, men 
online-markedet for musiktjenesteydelser i 
EU er stadig opsplittet, og der er endnu 
ikke skabt et virkeligt indre marked på 
dette område. Kompleksiteten og de 

(22) Internettet kender ingen grænser, men 
online-markedet for musiktjenesteydelser i 
EU er stadig opsplittet, og der er endnu 
ikke skabt et virkeligt indre marked på 
dette område. Kompleksiteten og de 
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vanskeligheder, der er forbundet med den 
kollektive forvaltning af rettigheder i 
Europa, har i en række tilfælde forværret 
denne opsplitning af det europæiske 
digitale online-marked for musiktjenester. 
Denne situation står i skarp kontrast til 
forbrugernes hastigt voksende efterspørgsel 
efter adgang til digitalt indhold og 
tilknyttede innovative tjenester, herunder 
på tværs af de nationale grænser.

vanskeligheder, der er forbundet med den 
kollektive forvaltning af rettigheder i 
Europa, har i en række tilfælde forværret 
denne opsplitning af det europæiske 
digitale online-marked for musiktjenester. 
Denne situation står i skarp kontrast til 
forbrugernes hastigt voksende efterspørgsel 
efter adgang til digitalt indhold og 
tilknyttede innovative tjenester, herunder 
på tværs af de nationale grænser. Som 
følge heraf forbliver potentialet for 
informationsteknologien uudnyttet, og 
forbrugerne har ikke adgang til et reelt 
grænseløst digitalt indre musikmarked. 
Det er derfor af afgørende betydning, at 
der sker en udvikling, således at den lige 
ret til fri bevægelighed for varer og 
tjenester kan sikres både fysisk og digitalt.

Or. en

Ændringsforslag 85
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Udstedelsen af multiterritoriale 
multirepertoirelicenser til rettigheder til 
online-musik og sikring af en retfærdig 
og passende betaling til rettighedshaverne 
ved de kollektive 
forvaltningsorganisationer er i EU's og 
EU-borgernes almene økonomiske og 
kulturelle interesse. De kollektive 
forvaltningsorganisationers 
grænseoverskridende samarbejde eller 
konsolideringen af deres licensaktiviteter 
for at samle deres ekstra repertoirer udgør 
en forudsætning for oprettelsen og 
funktionen af et effektivt system til 
multiterritoriale multirepertoirelicenser til 
online-rettigheder inden for musikalske 
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værker.

Or. en

Ændringsforslag 86
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Inden for online-musikbranchen, hvor 
den kollektive forvaltning af 
ophavsrettigheder på et territorialt grundlag 
fortsat er normen, er det vigtigt at skabe 
betingelser, der fremmer den mest 
effektive licenspraksis hos
forvaltningsselskaberne i en stadig mere 
grænseoverskridende kontekst. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at indføre en række 
regler, hvormed samordnes de 
grundlæggende betingelser for
forvaltningsselskabers multiterritoriale 
kollektive licensering af ophavsmænds 
online-musikrettigheder. Disse 
bestemmelser bør sikre de nødvendige 
mindstekrav til kvaliteten af de 
grænseoverskridende tjenester, som
forvaltningsselskaberne leverer, især med 
hensyn til gennemsigtigheden af de 
repertoirer, der repræsenteres, og 
nøjagtigheden af de finansielle strømme, 
der vedrører anvendelsen af rettigheder. De 
bør også skabe betingelser, der fremmer en 
frivillig sammenlægning af 
musikrepertoirer og således reducerer 
antallet af licenser, som en bruger behøver 
for at tilbyde en multiterritorial tjeneste. 
Disse bestemmelser bør gøre det muligt for
et forvaltningsselskab at anmode et andet 
forvaltningsselskab om at repræsentere sit 
repertoire på et multiterritorialt grundlag, 
når det ikke selv kan opfylde kravene. Det 
anmodede forvaltningsselskab bør, såfremt 
det samler repertoirer og tilbyder eller 

(24) Inden for online-musikbranchen, hvor 
den kollektive forvaltning af 
ophavsrettigheder på et territorialt grundlag 
fortsat er normen, er det vigtigt at skabe 
betingelser, der fremmer den mest 
effektive licenspraksis hos de kollektive 
forvaltningsorganisationer i en stadig 
mere grænseoverskridende kontekst. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at indføre en række 
regler, hvormed samordnes de 
grundlæggende betingelser for de 
kollektive forvaltningsorganisationers
multiterritoriale kollektive licensering af 
ophavsmænds online-musikrettigheder og 
dermed styrke forbrugervalget og styre 
mod fuldførelse af det digitale indre 
marked. Disse bestemmelser bør sikre de 
nødvendige mindstekrav til kvaliteten af de 
grænseoverskridende tjenester, som de 
kollektive forvaltningsorganisationer
leverer, især med hensyn til 
gennemsigtigheden af de repertoirer, der 
repræsenteres, og nøjagtigheden af de 
finansielle strømme, der vedrører 
anvendelsen af rettigheder. De bør også 
skabe betingelser, der fremmer en frivillig 
sammenlægning af musikrepertoirer og 
således reducerer antallet af licenser, som 
en bruger behøver for at tilbyde en 
multiterritorial tjeneste. Disse 
bestemmelser bør gøre det muligt for en 
kollektiv forvaltningsorganisation at 
anmode en anden kollektiv 
forvaltningsorganisation om at 



AM\933267DA.doc 25/110 PE508.268v06-00

DA

udsteder multiterritoriale licenser, være 
forpligtet til at acceptere bemyndigelsen fra 
det anmodende forvaltningsselskab. 
Udviklingen af lovlige online-
musiktjenester i EU bør også bidrage til 
bekæmpelsen af piratkopiering.

repræsentere sit repertoire på et 
multiterritorialt grundlag, når det ikke selv 
kan opfylde kravene. Det anmodede 
forvaltningsselskab bør, såfremt det samler 
repertoirer og tilbyder eller udsteder 
multiterritoriale licenser, være forpligtet til 
at acceptere bemyndigelsen fra det 
anmodende forvaltningsselskab. 
Udviklingen af lovlige online-
musiktjenester i EU bør også bidrage til 
bekæmpelsen af piratkopiering.

Or. en

Ændringsforslag 87
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Inden for online-musikbranchen, 
hvor den kollektive forvaltning af 
ophavsrettigheder på et territorialt grundlag 
fortsat er normen, er det vigtigt at skabe 
betingelser, der fremmer den mest 
effektive licenspraksis hos 
forvaltningsselskaberne i en stadig mere 
grænseoverskridende kontekst. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at indføre en række 
regler, hvormed samordnes de 
grundlæggende betingelser for 
forvaltningsselskabers multiterritoriale 
kollektive licensering af ophavsmænds 
online-musikrettigheder. Disse 
bestemmelser bør sikre de nødvendige 
mindstekrav til kvaliteten af de 
grænseoverskridende tjenester, som 
forvaltningsselskaberne leverer, især med 
hensyn til gennemsigtigheden af de 
repertoirer, der repræsenteres, og 
nøjagtigheden af de finansielle strømme, 
der vedrører anvendelsen af rettigheder. De 
bør også skabe betingelser, der fremmer en 
frivillig sammenlægning af 

(24) Til forskel fra andre kreative 
sektorer, hvor den direkte licensgivning 
spiller en mere fremtrædende rolle, er den
kollektive forvaltning af ophavsrettigheder 
på et territorialt grundlag fortsat normen. 
Det er derfor vigtigt at skabe betingelser, 
der fremmer den mest effektive 
licenspraksis hos forvaltningsselskaberne i 
en stadig mere grænseoverskridende 
kontekst. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
indføre en række regler, hvormed 
samordnes de grundlæggende betingelser 
for forvaltningsselskabers multiterritoriale 
kollektive licensering af ophavsmænds 
online-musikrettigheder. Disse 
bestemmelser bør sikre de nødvendige 
mindstekrav til kvaliteten af de 
grænseoverskridende tjenester, som 
forvaltningsselskaberne leverer, især med 
hensyn til gennemsigtigheden af de 
repertoirer, der repræsenteres, og 
nøjagtigheden af de finansielle strømme, 
der vedrører anvendelsen af rettigheder. De 
bør også skabe betingelser, der fremmer en 
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musikrepertoirer og således reducerer 
antallet af licenser, som en bruger behøver 
for at tilbyde en multiterritorial tjeneste. 
Disse bestemmelser bør gøre det muligt for 
et forvaltningsselskab at anmode et andet 
forvaltningsselskab om at repræsentere sit 
repertoire på et multiterritorialt grundlag, 
når det ikke selv kan opfylde kravene. Det 
anmodede forvaltningsselskab bør, såfremt 
det samler repertoirer og tilbyder eller 
udsteder multiterritoriale licenser, være 
forpligtet til at acceptere bemyndigelsen fra 
det anmodende forvaltningsselskab. 
Udviklingen af lovlige online-
musiktjenester i EU bør også bidrage til 
bekæmpelsen af piratkopiering.

frivillig sammenlægning af 
musikrepertoirer og således reducerer 
antallet af licenser, som en bruger behøver
for at tilbyde en multiterritorial tjeneste. 
Disse bestemmelser bør gøre det muligt for 
et forvaltningsselskab at anmode et andet 
forvaltningsselskab om at repræsentere sit 
repertoire på et multiterritorialt grundlag, 
når det ikke selv kan opfylde kravene. Det 
anmodede forvaltningsselskab bør, såfremt 
det samler repertoirer og tilbyder eller 
udsteder multiterritoriale licenser, være 
forpligtet til at acceptere bemyndigelsen fra 
det anmodende forvaltningsselskab. 
Udviklingen af lovlige online-
musiktjenester i EU bør også bidrage til 
bekæmpelsen af piratkopiering.

Or. en

Ændringsforslag 88
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Radio- og tv-selskaber anvender som 
regel en licens fra et lokalt 
forvaltningsselskab til deres egen 
udsendelse af radio- og tv-programmer, 
som omfatter musikværker. Denne licens 
er ofte begrænset til radio- og tv-
spredningsvirksomhed. Det vil være 
nødvendigt med en licens for online-
musikrettigheder for at tillade, at sådanne 
radio- og tv-programmer også er 
tilgængelige online. For at lette udstedelsen 
af licenser til online-musikrettigheder med 
henblik på direkte eller forskudt online-
transmission af radio- og tv-programmer
er det nødvendigt at indføre en undtagelse 
fra de regler, som ellers vil gælde for 
multiterritorial licensering af musikværker 
til online-anvendelse. En sådan undtagelse 

(35) Radio- og tv-selskaber anvender som 
regel en licens fra et lokalt 
forvaltningsselskab til deres egen 
udsendelse af radio- og tv-programmer, 
som omfatter musikværker. Det vil være 
nødvendigt med en licens for online-
musikrettigheder for at tillade, at sådanne 
radio- og tv-programmer også er 
tilgængelige online. For at lette udstedelsen 
af licenser til at gøre online-
musikrettigheder tilgængelige på 
internettet er det nødvendigt at indføre en 
undtagelse fra de regler, som ellers vil 
gælde for multiterritorial licensering af 
musikværker til online-anvendelse. En 
sådan undtagelse bør begrænses til, hvad 
der er nødvendigt for at give online-adgang 
til radio- og tv-programmer og til online-
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bør begrænses til, hvad der er nødvendigt 
for at give online-adgang til radio- og tv-
programmer og til materiale med et klart 
og underordnet forhold til den oprindelige 
udsendelse, der produceres med henblik 
på f.eks. at supplere, foretage 
forudgående gennemgang eller foretage 
efterfølgende gennemgang af radio- og tv-
programmet. Denne undtagelse bør ikke 
anvendes således, at den medfører en 
forvridning af konkurrencen med andre 
tjenesteydelser, som giver forbrugerne 
online-adgang til individuelle musikværker 
eller individuelle audiovisuelle værker, 
eller fører til konkurrencebegrænsende 
forretningsmetoder, såsom markeds- eller 
kundedeling, som er i strid med artikel 101 
eller 102 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.

tilbud i forbindelse med lineære radio- og
tv-tjenester. Denne undtagelse bør ikke 
anvendes således, at den medfører en 
forvridning af konkurrencen med andre 
tjenesteydelser, som giver forbrugerne 
online-adgang til individuelle musikværker 
eller individuelle audiovisuelle værker, 
eller fører til konkurrencebegrænsende 
forretningsmetoder, såsom markeds- eller 
kundedeling, som er i strid med artikel 101 
eller 102 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.

Or. de

Ændringsforslag 89
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Det er nødvendigt at sikre en effektiv 
håndhævelse af de nationale bestemmelser, 
der vedtages i medfør af dette direktiv. 
Forvaltningsselskaber bør tilbyde deres 
medlemmer særlige procedurer for 
håndtering af klager og bilæggelse af 
tvister. Disse procedurer bør også stilles til 
rådighed for andre rettighedshavere, som 
forvaltningsselskabet repræsenterer. Det er 
også hensigtsmæssigt at sikre, at 
medlemsstaterne råder over uafhængige, 
upartiske og effektive organer til 
bilæggelse af tvister, der kan bilægge 
kommercielle tvister mellem 
forvaltningsselskaber og brugere 
vedrørende gældende eller foreslåede 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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licensbetingelser samt i tilfælde, hvor der 
gives afslag på udstedelse af licens. 
Endvidere kan effektiviteten af 
bestemmelserne om udstedelse af 
multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder blive undermineret, hvis 
tvister mellem forvaltningsselskaber og 
deres modparter ikke løses hurtigt og 
effektivt af uafhængige og uvildige 
organer. Som følge heraf er det – uden at 
dette berører retten til domstolsadgang –
hensigtsmæssigt at give adgang til let 
tilgængelige, effektive og upartiske 
udenretslige procedurer for løsning af 
konflikter mellem forvaltningsselskaber på 
den ene side og online-musiktjenesteydere, 
rettighedshaverne eller andre 
forvaltningsselskaber på den anden side.

Or. en

Ændringsforslag 90
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og principper, 
der er nedfældet i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. 
Kravet i direktivet om, at medlemmer, 
rettighedshavere, brugere og 
forvaltningsselskaber bør have adgang til 
tvistbilæggelse, bør ikke være til hinder 
for, at parterne kan udøve deres ret til 
adgang til en domstol, som er garanteret i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 91
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Bestemmelserne i dette direktiv 
berører ikke anvendelsen af 
konkurrencereglerne og enhver anden 
relevant lovgivning på andre områder, 
herunder om fortrolighed, 
handelshemmeligheder, databeskyttelse, 
aktindsigt, aftaleret og international 
privatret med hensyn til lovvalg og 
retternes kompetence.

(43) Bestemmelserne i dette direktiv 
berører ikke anvendelsen af 
konkurrencereglerne og enhver anden 
relevant lovgivning på andre områder, 
herunder om fortrolighed, navnlig hvad 
angår individuelle aftaler og 
hemmeligholdelsesaftaler,
handelshemmeligheder, databeskyttelse, 
aktindsigt, aftaleret og international 
privatret med hensyn til lovvalg og 
retternes kompetence.

Or. en

Ændringsforslag 92
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter de krav, der er 
nødvendige for at sikre en velfungerende 
forvaltning af ophavsret og beslægtede 
rettigheder i forvaltningsselskaberne. Det 
indeholder ligeledes krav til 
forvaltningsselskabers multiterritoriale 
licensering af ophavsrettigheder til 
musikværker til online-anvendelse.

Dette direktiv fastsætter de krav, der er 
nødvendige for at sikre en velfungerende 
forvaltning af ophavsret og beslægtede 
rettigheder i kollektive 
forvaltningsorganisationer. Det 
indeholder ligeledes krav til 
forvaltningsselskabers multiterritoriale 
licensering af ophavsrettigheder til 
musikværker til online-anvendelse.

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten)

Or. en
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Ændringsforslag 93
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter de krav, der er 
nødvendige for at sikre en velfungerende 
forvaltning af ophavsret og beslægtede 
rettigheder i forvaltningsselskaberne. Det 
indeholder ligeledes krav til 
forvaltningsselskabers multiterritoriale 
licensering af ophavsrettigheder til 
musikværker til online-anvendelse.

Dette direktiv fastsætter de krav, der er 
nødvendige for at sikre en velfungerende 
forvaltning af ophavsret og beslægtede 
rettigheder i kollektive 
forvaltningsorganisationer. Det 
indeholder ligeledes krav til 
forvaltningsselskabers multiterritoriale 
licensering af ophavsrettigheder til 
musikværker til online-anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 94
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit I, II og IV, med undtagelse af artikel 
36 og 40, finder anvendelse på alle
forvaltningsselskaber, der er etableret i 
Unionen.

Afsnit I, II og IV, med undtagelse af artikel 
36 og 40, finder anvendelse på alle
kollektive forvaltningsorganisationer, der 
er aktive i mindst én EU-medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

For at undgå at omgå reglerne ved at etablere sig uden for EU bør direktivet gælde for alle 
forvaltningsselskaber, der er aktive i mindst én medlemsstat.

Ændringsforslag 95
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit III finder ikke anvendelse på 
forvaltningsselskaber, som i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og fællesskabslovgivningen 
meddeler licenser på deres online-tilbud i 
forbindelse med lineære radio- og tv-
tjenester.

Or. de

Ændringsforslag 96
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit I, artikel 10, artikel 11, stk. 1, og 
artikel 12, 15, 16, 18, 19 og 20, afsnit II, 
afsnit III samt afsnit IV finder anvendelse 
på uafhængige kommercielle operatører, 
der som deres vigtigste eller primære 
aktivitet tilbyder kollektiv forvaltning til 
indehavere af ophavsrettigheder eller 
rettigheder i forbindelse med ophavsret på 
et kommercielt grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 97
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktivs afsnit I, II og IV finder 
anvendelse på alle forvaltningsselskaber, 
der er etableret i Unionen. 
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Medlemsstaterne kan lade dette direktivs 
anvendelsesområde vedrørende afsnit I, 
kapitel 2-5, afsnit II og afsnit IV, med 
undtagelse af artikel 36 og 40, gælde for 
forvaltningsselskaber i tredjelande, 
såfremt disse meddeler licens på 
brugsrettigheder på medlemsstaternes 
område.

Or. de

Ændringsforslag 98
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "forvaltningsselskab": enhver 
organisation, som er godkendt ved lov eller 
ved overdragelse fra, licens fra eller anden 
kontraktmæssig aftale med mere end én 
rettighedshaver til at forvalte ophavsret 
eller ophavsretsbeslægtede rettigheder som 
eneste eller primære formål, og som er ejet 
eller kontrolleret af dens medlemmer

(a) "kollektiv forvaltningsorganisation": 
enhver organisation, som er godkendt ved 
lov eller ved overdragelse, licens eller 
anden kontraktmæssig aftale til at forvalte 
ophavsret eller ophavsretsbeslægtede 
rettigheder for mere end én 
rettighedshaver til kollektiv gavn for disse 
rettighedshavere som eneste eller et af 
sine primære formål, og som er

(i) ejet eller kontrolleret af dens 
medlemmer eller
(ii) organiseret som en 
nonprofitorganisation eller
(iii) ejet eller kontrolleret af en eller flere 
kollektive forvaltningsorganisationer

Or. en

Begrundelse

Definition foreslået af det irske formandskab med tilføjelse af (iii) for at sikre, at direktivet 
også dækker datterselskaber.
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Ændringsforslag 99
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "forvaltningsselskab": enhver
organisation, som er godkendt ved lov 
eller ved overdragelse fra, licens fra eller 
anden kontraktmæssig aftale med mere end 
én rettighedshaver til at forvalte ophavsret 
eller ophavsretsbeslægtede rettigheder
som eneste eller primære formål, og som er 
ejet eller kontrolleret af dens medlemmer

a) "kollektiv forvaltningsorganisation": 
enhver nonprofitorganisation, som er 
godkendt ved lov eller ved overdragelse 
fra, licens fra eller anden kontraktmæssig 
aftale til kollektivt at forvalte og licensere 
specifikke kategorier af værker eller 
andre beskyttede frembringelser eller 
specifikke kategorier af ophavsret eller 
ophavsretsbeslægtede rettigheder på 
vegne af mere end én rettighedshaver og 
for dennes regning som eneste eller 
primære formål, og som bygger på 
solidaritetsprincippet blandt 
rettighedshaverne og tillidsforpligtelser til 
at handle i alle de rettighedshaveres 
interesse, de repræsenterer

Or. en

Ændringsforslag 100
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "forvaltningsselskab": enhver
organisation, som er godkendt ved lov 
eller ved overdragelse fra, licens fra eller 
anden kontraktmæssig aftale med mere end 
én rettighedshaver til at forvalte ophavsret 
eller ophavsretsbeslægtede rettigheder som 
eneste eller primære formål, og som er ejet 
eller kontrolleret af dens medlemmer

a) "kollektiv forvaltningsorganisation": 
enhver profit- eller nonprofitorganisation, 
som er godkendt ved lov eller ved 
overdragelse, licens eller anden 
kontraktmæssig aftale til at forvalte 
ophavsret eller ophavsretsbeslægtede 
rettigheder på vegne af mere end én 
rettighedshaver og for dennes regning til 
kollektiv gavn for disse rettighedshavere
som eneste eller et af sine primære formål
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Or. en

Ændringsforslag 101
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "forvaltningsselskab": enhver 
organisation, som er godkendt ved lov eller 
ved overdragelse fra, licens fra eller anden 
kontraktmæssig aftale med mere end én 
rettighedshaver til at forvalte ophavsret 
eller ophavsretsbeslægtede rettigheder som 
eneste eller primære formål, og som er ejet 
eller kontrolleret af dens medlemmer

a) "kollektiv forvaltningsorganisation": 
enhver organisation, som er godkendt ved 
lov eller ved overdragelse fra, licens fra 
eller anden kontraktmæssig aftale med
mange rettighedshavere til at forvalte 
ophavsret eller ophavsretsbeslægtede 
rettigheder som eneste eller primære 
formål, og som er ejet eller kontrolleret af 
dens medlemmer

Or. en

Ændringsforslag 102
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "online rettighedspuljer": enhver 
form for samarbejde mellem kollektive 
forvaltningsorganisationer og andre 
kollektive forvaltningsorganisationer 
og/eller organer i henhold til artikel 31 i 
direktivet, som udsteder licenser til 
online-rettigheder til musikalske værker, 
herunder repertoiret af alle deltagende 
kollektive forvaltningsorganisationer og 
involverede organer

Or. en
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Ændringsforslag 103
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "medlem af et forvaltningsselskab": en 
rettighedshaver eller en enhed, der direkte 
repræsenterer rettighedshavere, herunder 
andre forvaltningsselskaber og 
sammenslutninger af rettighedshavere, der 
opfylder kravene for medlemskab af et 
forvaltningsselskab

c) "medlem af et forvaltningsselskab": en 
rettighedshaver eller en enhed, der direkte 
repræsenterer rettighedshavere, herunder 
andre forvaltningsselskaber og 
sammenslutninger af rettighedshavere
såsom fagforeninger, der opfylder kravene 
for medlemskab af et forvaltningsselskab

Or. en

Ændringsforslag 104
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "rettighedsindtægter": indtægter, der 
opkræves af et forvaltningsselskab på 
vegne af rettighedshaverne, uanset om der 
er tale om eksklusivret, ret til vederlag eller 
ret til kompensation

f) "rettighedsindtægter": indtægter, der 
opkræves af en kollektiv 
forvaltningsorganisation på vegne af 
rettighedshaverne, uanset om der er tale om 
eksklusivret, ret til vederlag eller ret til 
kompensation, herunder indtægter fra 
investeringer af rettighedsindtægter

Or. en

Begrundelse

I artikel 10 nævnes det, at denne indkomst fra investeringer bør holdes adskilt fra 
forvaltningsselskabets egne midler, men det nævnes ikke, at den rent faktisk bør udbetales til 
rettighedshaverne. Inddragelse af denne indtægt fra investeringer i definitionen er den 
nemmeste måde at afhjælpe dette på.
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Ændringsforslag 105
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "rettighedsindtægter": indtægter, der 
opkræves af et forvaltningsselskab på 
vegne af rettighedshaverne, uanset om der 
er tale om eksklusivret, ret til vederlag
eller ret til kompensation

f) "rettighedsindtægter": indtægter, der 
opkræves af et forvaltningsselskab på 
vegne af rettighedshaverne, uanset om der 
er tale om eksklusivret eller ret til vederlag

Or. de

Ændringsforslag 106
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "bruger": enhver fysisk person eller retlig 
enhed, der udfører handlinger med 
bemyndigelse fra rettighedshaverne, 
vederlag til rettighedshaverne eller
betaling af kompensation til 
rettighedshaverne, og som ikke handler 
som forbruger

i) "bruger": enhver fysisk person eller retlig 
enhed, der udfører handlinger med 
bemyndigelse fra rettighedshaverne og
betaling af vederlag til rettighedshaverne, 
og som ikke handler som forbruger

Or. de

Ændringsforslag 107
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
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Generelt princip
1. Medlemsstaterne sikrer, at 
forvaltningsselskaber, der hører under 
deres myndighed, overholder dette 
direktivs bestemmelser. Dette direktiv 
gælder både for forvaltningsselskaber, der 
hører under en medlemsstats myndighed 
og er etableret i denne medlemsstat, og for 
forvaltningsselskaber, som licenserer en 
væsentlig del af deres repertoire i denne 
medlemsstat.
2. Medlemsstaterne kan forpligte 
forvaltningsselskaber, der hører under 
deres myndighed eller har aktiviteter i 
denne medlemsstat, til at efterkomme 
strengere eller mere detaljerede 
bestemmelser inden for områder, der er 
koordineret i dette direktiv, såfremt disse 
bestemmelser er i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.
3. I tilfælde, hvor en medlemsstat:
a) har udøvet sin ret til i henhold til stk. 2 
at vedtage mere detaljerede eller strengere 
bestemmelser vedrørende offentlighedens 
interesse og
b) finder, at et forvaltningsselskab, der 
hører under en anden medlemsstats 
myndighed, foretager betydelige 
licenseringer på sit område,
kan den kontakte den medlemsstat, under 
hvis myndighed forvaltningsselskabet 
hører, med henblik på at finde en 
gensidigt tilfredsstillende løsning på 
eventuelle problemer.

Or. de

Ændringsforslag 108
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at
forvaltningsselskaberne handler i deres 
medlemmers bedste interesse og ikke 
pålægger rettighedshavere, hvis 
rettigheder de forvalter, nogen 
forpligtelser, som ikke er objektivt 
nødvendige for beskyttelsen af disse 
rettighedshaveres rettigheder og interesser.

Medlemsstaterne sikrer, at de kollektive 
forvaltningsorganisationer handler i de 
rettighedshaveres bedste interesse, hvis 
rettigheder de repræsenterer, og ikke 
pålægger dem nogen forpligtelser, som 
ikke er objektivt nødvendige for 
beskyttelsen af disse rettighedshaveres 
rettigheder og interesser.

Or. en

Ændringsforslag 109
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
forvaltningsselskaberne handler i deres 
medlemmers bedste interesse og ikke 
pålægger rettighedshavere, hvis rettigheder 
de forvalter, nogen forpligtelser, som ikke 
er objektivt nødvendige for beskyttelsen af 
disse rettighedshaveres rettigheder og 
interesser.

Medlemsstaterne sikrer, at 
forvaltningsselskaberne handler i deres 
medlemmers bedste kollektive interesse og 
ikke pålægger rettighedshavere, hvis 
rettigheder de forvalter, nogen 
forpligtelser, som ikke er objektivt 
nødvendige for beskyttelsen af disse 
rettighedshaveres rettigheder og interesser, 
så længe de udstyrer forvaltningsselskabet 
med tilstrækkelige 
forhandlingsmuligheder over for 
rettighedsbrugere.

Or. de

Ændringsforslag 110
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
rettighedshaverne frit kan overdrage 
deres rettigheder til en kollektiv 
forvaltningsorganisation, og at denne 
beslutning har forrang frem for enhver 
formodning om overdragelse af 
rettigheder, når de har besluttet sig for at 
gøre dette.

Or. en

Ændringsforslag 111
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rettighedshaverne skal have ret til at 
give et forvaltningsselskab efter eget valg 
bemyndigelse til at forvalte rettigheder, 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser efter eget 
valg i medlemsstaterne efter eget valg, 
uanset i hvilken medlemsstat
forvaltningsselskabet eller 
rettighedshaverne er hjemmehørende eller 
etableret, eller hvilken nationalitet de har.

2. Rettighedshaverne skal have ret til at 
give en kollektiv forvaltningsorganisation
efter eget valg bemyndigelse til at forvalte 
rettigheder, kategorier af rettigheder eller 
typer af værker og andre frembringelser 
efter eget valg i medlemsstaterne efter eget 
valg, uanset i hvilken medlemsstat den 
kollektive forvaltningsorganisation eller 
rettighedshaverne er hjemmehørende eller 
etableret, eller hvilken nationalitet de har.
En kollektiv forvaltningsorganisation har 
ret til at anmode om eksklusiv 
overdragelse af rettigheder til alle deres 
medlemmers værker.

Or. en

Ændringsforslag 112
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rettighedshaverne skal have ret til at 
give et forvaltningsselskab efter eget valg 
bemyndigelse til at forvalte rettigheder, 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser efter eget 
valg i medlemsstaterne efter eget valg, 
uanset i hvilken medlemsstat 
forvaltningsselskabet eller 
rettighedshaverne er hjemmehørende eller 
etableret, eller hvilken nationalitet de har.

2. I henhold til de bestemmelser, der 
kollektivt blev vedtaget ved 
generalforsamlingen, skal
rettighedshaverne have ret til at give en 
kollektiv forvaltningsorganisation efter 
eget valg bemyndigelse til at forvalte 
rettigheder, kategorier af rettigheder eller 
typer af værker og andre frembringelser 
efter eget valg i medlemsstaterne efter eget 
valg, uanset i hvilken medlemsstat 
forvaltningsselskabet eller 
rettighedshaverne er hjemmehørende eller 
etableret, eller hvilken nationalitet de har.

Or. en

Ændringsforslag 113
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rettighedshaverne skal have ret til at 
give et forvaltningsselskab efter eget valg 
bemyndigelse til at forvalte rettigheder, 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser efter eget 
valg i medlemsstaterne efter eget valg, 
uanset i hvilken medlemsstat
forvaltningsselskabet eller 
rettighedshaverne er hjemmehørende eller 
etableret, eller hvilken nationalitet de har.

2. Rettighedshaverne skal have ret til at 
give en kollektiv forvaltningsorganisation
efter eget valg bemyndigelse til at forvalte 
rettigheder, kategorier af rettigheder eller 
typer af værker og andre frembringelser 
efter eget valg i medlemsstaterne efter eget 
valg, uanset i hvilken medlemsstat den 
kollektive forvaltningsorganisation eller 
rettighedshaverne er hjemmehørende eller 
etableret, eller hvilken nationalitet de har.

Or. en

Begrundelse

Rettighedshavere bør bevare retten til frit at træffe afgørelse om rettighederne til deres egne 
værker. I andre lande, f.eks. USA, har rettighedshavere ret til at forvalte individuelle værker 
inden for deres kollektive forvaltningsorganisation.
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Ændringsforslag 114
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rettighedshaverne skal have ret til at 
give et forvaltningsselskab efter eget valg 
bemyndigelse til at forvalte rettigheder, 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser efter eget 
valg i medlemsstaterne efter eget valg, 
uanset i hvilken medlemsstat 
forvaltningsselskabet eller 
rettighedshaverne er hjemmehørende eller 
etableret, eller hvilken nationalitet de har.

2. Rettighedshaverne skal have ret til at 
give et forvaltningsselskab efter eget valg 
bemyndigelse til at forvalte rettigheder 
eller typer af værker og andre 
frembringelser efter eget valg i 
medlemsstaterne efter eget valg, uanset i 
hvilken medlemsstat forvaltningsselskabet 
eller rettighedshaverne er hjemmehørende 
eller etableret, eller hvilken nationalitet de 
har.

Or. fr

Begrundelse

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).

Ændringsforslag 115
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For forvaltningsselskaber, som forvalter 
rettigheder på det audiovisuelle område, 
kan medlemsstaterne fastsætte 
bestemmelser om at give deres 
generalforsamling bemyndigelse til at 
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kræve, at rettighedshaverne overdrager 
dem forvaltningen af en kombination af 
rettigheder, typer af værker og andre 
frembringelser efter eget valg.

Or. fr

Begrundelse

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).

Ændringsforslag 116
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når rettighedshavere bemyndiger 
forvaltningsselskaber til at forvalte deres 
rettigheder, skal de også frit kunne 
beslutte ikke at have alle deres værker 
forvaltet af forvaltningsselskaber og skal 
have mulighed for at udelukke nogle 
værker fra den kollektive forvaltning. 
Hvis denne bemyndigelse gives eksklusivt, 
skal bemyndigelsen være begrænset til 
højst fem år.

Or. en

Ændringsforslag 117
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som undtagelse fra første afsnit kan 
medlemsstaterne vedtage specifikke 
bestemmelser for forvaltning af 
rettigheder på det audiovisuelle område, 
ifølge hvilke forvaltningsselskaberne kan 
kræve, at rettighedshaverne overdrager 
dem den samlede forvaltning af 
rettigheder til samtlige former for 
udnyttelse af et værk.

Or. fr

Begrundelse

På det audiovisuelle område er der i modsætning til musikområdet på grund af det særlige 
styrkeforhold mellem ophavsmænd og producenter risiko for, at en opsplitning af overdragne 
rettigheder efter kategori vil gå ud over ophavsmændenes vederlag og tv-
spredningvirksomhedernes udsendelsesmuligheder.

Ændringsforslag 118
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Rettighedshavere har ret til at udstede
gratis licenser til ikke-kommerciel 
anvendelse af deres værker og rettigheder. 
I så fald skal rettighedshavere rettidigt 
oplyse de kollektive 
forvaltningsorganisationer, der er 
bemyndiget til at forvalte rettighederne til 
disse værker, at der er udstedt en sådan 
gratis licens.

Or. en

Ændringsforslag 119
Christian Engström
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Rettighedshavere har ret til at udstede 
gratis licenser til ikke-kommerciel 
anvendelse af deres værker og rettigheder. 
I så fald skal rettighedshavere rettidigt 
oplyse de kollektive 
forvaltningsorganisationer, der er 
bemyndiget til at forvalte rettighederne til 
disse værker, at der er udstedt en sådan 
gratis licens.

Or. en

Begrundelse

Der bør gives rettighedshavere fleksibilitet i forbindelse med forvaltningen af deres værker. 
Rettighedshavere bør have ret til at bestemme, om nogle af deres værker vil kunne anvendes 
under gratis licensering, som f.eks. Creative Commons, uden at det bringer deres medlemskab 
af den kollektive forvaltningsorganisation, der repræsenterer dem, i fare.

Ændringsforslag 120
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forvaltningsselskabers medlemmer og 
rettighedshavere har ret til at benytte 
alternative licenser til kommercielle und 
ikke-kommercielle formål.

Or. de

Begrundelse

Rettighedsindehavere bør have ret til at benytte alternative licenser såsom Creative 
Commons.
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Ændringsforslag 121
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Rettighedshaverne skal have ret til at 
ophæve en bemyndigelse til at forvalte 
rettigheder, kategorier af rettigheder eller 
typer af værker og andre frembringelser, 
der er givet til et forvaltningsselskab, eller 
til fra et forvaltningsselskab at 
tilbagetrække de rettigheder eller 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser efter eget 
valg for medlemsstaterne af eget valg, 
såfremt de giver et rimeligt varsel på højst 
seks måneder. Forvaltningsselskabet kan 
beslutte, at en sådan ophævelse eller 
tilbagetrækning først vil få virkning 
medio eller ultimo regnskabsåret, 
afhængig af, hvilken dato der ligger 
tættest på udløbet af meddelelsesfristen.

3. Rettighedshaverne skal have ret til at 
ophæve en bemyndigelse til at forvalte 
rettigheder, kategorier af rettigheder eller 
typer af værker og andre frembringelser, 
der er givet til et forvaltningsselskab, eller 
til fra et forvaltningsselskab at 
tilbagetrække de rettigheder eller 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser efter eget 
valg for medlemsstaterne af eget valg, 
såfremt de giver et rimeligt varsel på højst 
seks måneder.

Or. de

Begrundelse

Der er ingen nødvendig grund til at begrænse eller vanskeliggøre opsigelsesretten med lange 
frister.

Ændringsforslag 122
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Rettighedshaverne skal have ret til at 
ophæve en bemyndigelse til at forvalte 
rettigheder, kategorier af rettigheder eller 
typer af værker og andre frembringelser, 
der er givet til et forvaltningsselskab, eller 

3. Rettighedshaverne skal have ret til at 
ophæve en bemyndigelse til at forvalte 
rettigheder, kategorier af rettigheder eller 
typer af værker og andre frembringelser, 
der er givet til et forvaltningsselskab, eller 
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til fra et forvaltningsselskab at 
tilbagetrække de rettigheder eller 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser efter eget 
valg for medlemsstaterne af eget valg, 
såfremt de giver et rimeligt varsel på højst 
seks måneder. Forvaltningsselskabet kan 
beslutte, at en sådan ophævelse eller 
tilbagetrækning først vil få virkning medio 
eller ultimo regnskabsåret, afhængig af, 
hvilken dato der ligger tættest på udløbet 
af meddelelsesfristen.

til fra et forvaltningsselskab at 
tilbagetrække de rettigheder eller 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser efter eget 
valg for medlemsstaterne af eget valg, 
såfremt de giver et rimeligt varsel på højst 
seks måneder. Forvaltningsselskabet kan 
beslutte, at en sådan ophævelse eller 
tilbagetrækning først vil få virkning efter
udløbet af en periode, som ikke kan 
overstige to år fra årsdagen for 
ophavsmandens optagelse som medlem.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at tillade tilbagetrækning, men samtidig nødvendigt at fastsætte rammer herfor 
for at undgå uheldige virkninger, som undergraver selve tanken bag principperne om 
gensidighed og solidaritet, der er centrale i forvaltningsselskabernes opgaver.

Ændringsforslag 123
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Rettighedshaverne skal have ret til at 
ophæve en bemyndigelse til at forvalte 
rettigheder, kategorier af rettigheder eller 
typer af værker og andre frembringelser, 
der er givet til et forvaltningsselskab, eller 
til fra et forvaltningsselskab at 
tilbagetrække de rettigheder eller 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser efter eget 
valg for medlemsstaterne af eget valg, 
såfremt de giver et rimeligt varsel på højst 
seks måneder. Forvaltningsselskabet kan 
beslutte, at en sådan ophævelse eller 
tilbagetrækning først vil få virkning medio 
eller ultimo regnskabsåret, afhængig af, 
hvilken dato der ligger tættest på udløbet af 
meddelelsesfristen.

3. Rettighedshaverne skal have ret til at 
ophæve en bemyndigelse til at forvalte 
rettigheder, kategorier af rettigheder, 
værker eller typer af værker og andre 
frembringelser, der er givet til en kollektiv 
forvaltningsorganisation, eller til fra en 
kollektiv forvaltningsorganisation at 
tilbagetrække de rettigheder eller 
kategorier af rettigheder, værker eller typer 
af værker og andre frembringelser efter 
eget valg for medlemsstaterne af eget valg, 
såfremt de giver et rimeligt varsel på højst 
seks måneder. Den kollektive 
forvaltningsorganisation kan beslutte, at 
en sådan ophævelse eller tilbagetrækning 
først vil få virkning medio eller ultimo 
regnskabsåret, afhængig af, hvilken dato 
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der ligger tættest på udløbet af 
meddelelsesfristen.

Or. en

Begrundelse

Se artikel 5, stk. 2, for individuelle værker.

Ændringsforslag 124
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Rettighedshaverne skal have ret til at 
ophæve en bemyndigelse til at forvalte 
rettigheder, kategorier af rettigheder eller 
typer af værker og andre frembringelser, 
der er givet til et forvaltningsselskab, eller 
til fra et forvaltningsselskab at 
tilbagetrække de rettigheder eller 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser efter eget 
valg for medlemsstaterne af eget valg, 
såfremt de giver et rimeligt varsel på højst 
seks måneder. Forvaltningsselskabet kan 
beslutte, at en sådan ophævelse eller 
tilbagetrækning først vil få virkning medio 
eller ultimo regnskabsåret, afhængig af, 
hvilken dato der ligger tættest på udløbet 
af meddelelsesfristen.

3. Rettighedshaverne skal have ret til at 
ophæve en bemyndigelse til at forvalte 
rettigheder eller typer af værker og andre 
frembringelser, der er givet til et 
forvaltningsselskab, eller til fra et 
forvaltningsselskab at tilbagetrække de 
rettigheder eller kategorier af rettigheder 
eller typer af værker og andre 
frembringelser efter eget valg for 
medlemsstaterne af eget valg, såfremt de 
giver et rimeligt varsel på højst seks 
måneder. Forvaltningsselskabet kan 
beslutte, at en sådan ophævelse eller 
tilbagetrækning først vil få virkning ultimo 
regnskabsåret.

Or. fr

Begrundelse

Retten til tilbagetrækning bør fastslås. Imidlertid bør medlemsstaterne have mulighed for at 
fastlægge rammebetingelser for tilbagetrækning fra ophavsmændenes side for at undgå 
objektivt misbrug i form af gentagne overdragelser og tilbagetrækninger. Et sådant misbrug 
vil forhindre forvaltningsselskaberne i at varetage deres opgave, som omfatter gensidig 
fordeling af forvaltningsomkostningerne i alle ophavsmænds interesse samt beskyttelse og 
fremme af kulturel mangfoldighed, og skade brugernes retssikkerhed.
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Ændringsforslag 125
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med 
konkurrencereglerne kan 
medlemsstaterne indføre bestemmelser om 
at give forvaltningsselskaberne 
bemyndigelse til at fastlægge passende 
betingelser, som skal begrænse objektivt 
misbrug i form af gentagne overdragelser 
og tilbagetrækninger fra 
rettighedshavernes side.

Or. fr

Begrundelse

Retten til tilbagetrækning bør fastslås. Imidlertid bør medlemsstaterne have mulighed for at 
fastlægge rammebetingelser for tilbagetrækning fra ophavsmændenes side for at undgå 
objektivt misbrug i form af gentagne overdragelser og tilbagetrækninger. Et sådant misbrug 
vil forhindre forvaltningsselskaberne i at varetage deres opgave, som omfatter gensidig 
fordeling af forvaltningsomkostningerne i alle ophavsmænds interesse samt beskyttelse og 
fremme af kulturel mangfoldighed, og skade brugernes retssikkerhed.

Ændringsforslag 126
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forvaltningsselskaber må ikke 
begrænse anvendelsen af de rettigheder, 
der er omhandlet i stk. 3 og 4, ved at 
kræve, at forvaltning af rettigheder eller 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser, der er 
omfattet af ophævelsen eller 
tilbagetrækningen, overdrages til et andet 
forvaltningsselskab.

5. Kollektive forvaltningsorganisationer
må ikke begrænse anvendelsen af de 
rettigheder, der er omhandlet i stk. 3 og 4, 
ved at kræve, at forvaltning af rettigheder 
eller kategorier af rettigheder, værker eller 
typer af værker og andre frembringelser, 
der er omfattet af ophævelsen eller 
tilbagetrækningen, overdrages til en anden 
kollektiv forvaltningsorganisation.
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Or. en

Begrundelse

Se artikel 5, stk. 2, for individuelle værker.

Ændringsforslag 127
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne skal sikre, at 
rettighedshaveren giver udtrykkelig og 
specifik bemyndigelse for hver rettighed 
eller kategori af rettigheder eller type af 
værker og andre frembringelser, som 
rettighedshaveren giver
forvaltningsselskabet bemyndigelse til at 
forvalte, og at en sådan bemyndigelse er i 
dokumentarisk form.

6. Medlemsstaterne skal sikre, at 
rettighedshaveren giver udtrykkelig og
specifik bemyndigelse for hver rettighed 
eller kategori af rettigheder, værker eller 
type af værker og andre frembringelser, 
som rettighedshaveren giver den kollektive 
forvaltningsorganisation bemyndigelse til 
at forvalte, og at en sådan bemyndigelse er 
i dokumentarisk form.

Or. en

Begrundelse

Se artikel 5, stk. 2, for individuelle værker.

Ændringsforslag 128
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit i dette stykke berører ikke 
medlemsstaternes ordninger vedrørende 
forvaltning af rettigheder gennem udvidet 
kollektiv licensering, obligatorisk kollektiv 
forvaltning eller tilsvarende ordninger 
eller kombinationer heraf og retlige 
formodninger om repræsentation eller 
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overførsel af rettigheder.

Or. en

(Se ordlyden i artikel 1, stk. 5, i direktiv 2012/28/EU om visse tilladte anvendelser af 
forældreløse værker (EUT L 299, 27.10.2012, s. 5).

Begrundelse

Som understreget i direktivet om forældreløse værker skal forvaltningsselskaberne ikke 
forpligtes til at indhente samtykke fra de rettighedshavere, der er omfattet af udvidede 
kollektive licenseringer eller lignende ordninger i en medlemsstat.

Ændringsforslag 129
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Alle medlemmer af en kollektiv 
forvaltningsorganisation har ret til at 
anmode om eksterne uafhængige 
revisioner af deres kollektive 
forvaltningsorganisation på et hvilket som 
helst tidspunkt i hele 
bemyndigelsesperioden.

Or. en

Begrundelse

Da der har været en række sager om korruption eller dårlig forvaltning af midler i 
forvaltningsselskaber i de seneste år, er der stort behov for at lette de eksterne revisioner, 
således at der kan sikres reel uafhængighed og omhu i forbindelse med revisionsprocessen.

Ændringsforslag 130
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forvaltningsselskaber skal underrette 
deres medlemmer om deres rettigheder i 
henhold til stk. 1-6 senest seks måneder 
efter gennemførelsesdatoen for dette 
direktiv.

Kollektive forvaltningsorganisationer skal 
underrette deres medlemmer om deres 
rettigheder i henhold til stk. 1-6 senest seks 
måneder efter gennemførelsesdatoen for
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 131
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsselskaber skal acceptere 
rettighedshavere som medlemmer, hvis de 
opfylder kravene for medlemskab. De kan
kun afvise en anmodning om medlemskab 
på grundlag af objektive kriterier. Disse 
kriterier skal fremgå af 
forvaltningsselskabets statutter eller 
medlemskabsbetingelser og gøres offentligt 
tilgængelige.

2. Forvaltningsselskaber skal kun afvise en 
anmodning om medlemskab på grundlag af 
objektive kriterier. Disse kriterier skal 
fremgå af forvaltningsselskabets statutter 
eller medlemskabsbetingelser og gøres 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 132
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsselskaber skal acceptere 
rettighedshavere som medlemmer, hvis de 
opfylder kravene for medlemskab. De kan 
kun afvise en anmodning om medlemskab 
på grundlag af objektive kriterier. Disse 

2. Forvaltningsselskaber skal acceptere 
rettighedshavere som medlemmer, hvis de 
opfylder kravene for medlemskab. De kan 
kun afvise en anmodning om medlemskab 
på grundlag af objektive og gennemsigtige
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kriterier skal fremgå af 
forvaltningsselskabets statutter eller 
medlemskabsbetingelser og gøres offentligt 
tilgængelige.

kriterier. Det skal udtrykkeligt begrundes 
over for rettighedshaveren, hvorfor 
anmodningen om medlemskab er blevet 
afvist. Disse kriterier skal fremgå af 
forvaltningsselskabets statutter eller 
medlemskabsbetingelser og gøres offentligt 
tilgængelige. Kriterierne skal være 
udformet ikke-diskriminerende og må 
ikke føre til udelukkelse af medlemmer på 
grund af repertoirets størrelse, forventede 
administrationsgebyrer eller tidligere 
licensaftaler.

Or. de

Ændringsforslag 133
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsselskaber skal acceptere 
rettighedshavere som medlemmer, hvis de 
opfylder kravene for medlemskab. De kan 
kun afvise en anmodning om medlemskab 
på grundlag af objektive kriterier. Disse 
kriterier skal fremgå af 
forvaltningsselskabets statutter eller 
medlemskabsbetingelser og gøres offentligt 
tilgængelige.

2. Forvaltningsselskaber skal acceptere 
rettighedshavere og de organer, der 
repræsenterer rettighedshaverne, 
herunder andre kollektive 
forvaltningsorganisationer og 
sammenslutninger af rettighedshavere,
som medlemmer, hvis de opfylder kravene 
for medlemskab. De kan kun afvise en 
anmodning om medlemskab på grundlag af 
objektive og ikke-diskriminerende
kriterier. Disse kriterier skal fremgå af 
forvaltningsselskabets statutter eller 
medlemskabsbetingelser og gøres offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 134
Josef Weidenholzer
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forvaltningsselskabets statutter skal 
indeholde passende og effektive
mekanismer for medlemmernes deltagelse i 
forvaltningsselskabets beslutningsproces.
De forskellige kategorier af medlemmers
repræsentation i beslutningsprocessen bør 
være retfærdige og afbalancerede.

3. Forvaltningsselskabets statutter skal 
indeholde passende, effektive og
demokratiske mekanismer for 
medlemmernes deltagelse i 
forvaltningsselskabets beslutningsproces.
Medlemmernes repræsentation i 
beslutningsprocessen bør i alle organer
være retfærdig og afbalanceret, og 
medlemmerne skal have valgret og 
valgbarhed til generalforsamlingen.

Or. de

Begrundelse

Der er ikke behov for forskellige kategorier af medlemmer.

Ændringsforslag 135
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forvaltningsselskabets statutter skal 
indeholde passende og effektive 
mekanismer for medlemmernes deltagelse i 
forvaltningsselskabets beslutningsproces. 
De forskellige kategorier af medlemmers 
repræsentation i beslutningsprocessen bør 
være retfærdige og afbalancerede.

3. Forvaltningsselskabets statutter skal 
indeholde passende og effektive 
mekanismer for medlemmernes deltagelse i 
forvaltningsselskabets beslutningsproces. 
De forskellige kategorier af medlemmers 
repræsentation på alle niveauer af
beslutningsprocessen bør være retfærdige 
og afbalancerede.

Or. en

Ændringsforslag 136
Cornelis de Jong
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der skal mindst én gang om året 
indkaldes til generalforsamling for et 
forvaltningsselskabs medlemmer.

2. Der skal mindst én gang om året 
indkaldes til generalforsamling for et 
forvaltningsselskabs medlemmer.
Generalforsamlingen tillægges beføjelse 
til at træffe de strategiske beslutninger i 
forvaltningsselskabet, og gennemførelsen 
af disse beslutninger kan delegeres til det 
organ, der varetager tilsynsfunktionen, 
samtidig med at det sikres, at 
rettighedshaverne med nicherepertoirer 
repræsenteres på passende vis i dette 
organ.

Or. en

Ændringsforslag 137
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der skal mindst én gang om året 
indkaldes til generalforsamling for et 
forvaltningsselskabs medlemmer.

2. Der skal mindst én gang om året 
indkaldes til generalforsamling for et 
forvaltningsselskabs medlemmer.
Generalforsamlingen skal bemyndiges til 
at træffe strategiske beslutninger i 
forvaltningsselskabet. Beføjelsen til at 
træffe andre beslutninger kan delegeres 
af generalforsamlingen til det organ, der 
varetager tilsynsfunktionen.

Or. en

Ændringsforslag 138
Josef Weidenholzer
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Generalforsamlingen skal godkende 
eventuelle ændringer af 
forvaltningsselskabets statutter og 
medlemskabsbetingelser, hvis disse 
betingelser ikke er omfattet af statutten.

3. Generalforsamlingen skal godkende 
eventuelle ændringer af 
forvaltningsselskabets statutter og 
medlemskabsbetingelser.

Or. de

Ændringsforslag 139
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generalforsamlingen træffer ikke 
afgørelse om udnævnelse eller 
afskedigelse af bestyrelsesmedlemmer 
eller den administrerende direktør, når 
tilsynsrådet har beføjelse til at udnævne 
eller afskedige disse personer.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 140
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) politikken for fordeling af de skyldige 
beløb til rettighedshavere, medmindre 
generalforsamlingen beslutter at 
uddelegere denne beslutning til det organ, 
der varetager tilsynsfunktionen

a) politikken for fordeling af de skyldige 
beløb til rettighedshavere



PE508.268v06-00 56/110 AM\933267DA.doc

DA

Or. de

Ændringsforslag 141
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) anvendelsen af de beløb, der tilfalder 
rettighedshavere, men som ikke kan 
fordeles som fastsat i artikel 12, stk. 2, 
undtagen når generalforsamlingen 
beslutter at overdrage denne afgørelse til 
det organ, der varetager tilsynsfunktionen

udgår

Or. en

Begrundelse

Sletning af dette afsnit er en konsekvens af ændringsforslaget til artikel 12, stk. 2.

Ændringsforslag 142
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) anvendelsen af de beløb, der tilfalder 
rettighedshavere, men som ikke kan 
fordeles som fastsat i artikel 12, stk. 2,
undtagen når generalforsamlingen 
beslutter at overdrage denne afgørelse til 
det organ, der varetager tilsynsfunktionen

b) anvendelsen af de beløb, der tilfalder 
rettighedshavere, men som ikke kan 
fordeles som fastsat i artikel 12, stk. 2,

Or. de

Ændringsforslag 143
Josef Weidenholzer
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) forvaltningsselskabets statutter

Or. de

Ændringsforslag 144
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) kriterier og betingelser for 
medlemskab.

Or. de

Ændringsforslag 145
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Generalforsamlingen skal kontrollere
forvaltningsselskabets aktiviteter ved i det 
mindste at træffe beslutning om 
udnævnelse og afskedigelse af revisor og 
godkendelse af den årlige 
gennemsigtighedsrapport og 
revisionspåtegning.

6. Generalforsamlingen skal kontrollere
den kollektive forvaltningsorganisations
aktiviteter ved i det mindste at træffe 
beslutning om udnævnelse og afskedigelse 
af revisor og godkendelse af den årlige 
gennemsigtighedsrapport og 
revisionspåtegning. Såfremt der med 
rimelighed drages tvivl om den kollektive 
forvaltningsorganisations finansielle 
forvaltningspraksis, kan 
generalforsamlingen beslutte at foretage 
en ekstern revision. Resultatet af en sådan 
ekstern revision skal meddeles alle 
medlemmer og offentligheden.
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Or. en

Begrundelse

Da der har været en række sager om korruption eller dårlig forvaltning af midler i 
forvaltningsselskaber i de seneste år, er der stort behov for at lette de eksterne revisioner, 
således at der kan sikres reel uafhængighed og omhu i forbindelse med revisionsprocessen.

Ændringsforslag 146
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Generalforsamlingen skal kontrollere 
forvaltningsselskabets aktiviteter ved i det 
mindste at træffe beslutning om 
udnævnelse og afskedigelse af revisor og 
godkendelse af den årlige 
gennemsigtighedsrapport og 
revisionspåtegning.

6. Generalforsamlingen skal kontrollere 
forvaltningsselskabets aktiviteter ved i det 
mindste at træffe beslutning om 
udnævnelse og afskedigelse af revisor og 
godkendelse af den årlige 
gennemsigtighedsrapport og 
revisionspåtegning. I tilfælde af begrundet 
tvivl om den økonomiske 
forretningsførelse har medlemmerne ret 
til at udpege en intern eller ekstern revisor 
til at foretage kontrol. Resultaterne af 
denne revision skal indberettes til den 
kompetente nationale myndighed, så der 
kan indledes relevante procedurer.

Or. de

Ændringsforslag 147
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Enhver restriktion af 
forvaltningsselskabets medlemmers ret til 
at deltage og til at udøve deres 
stemmerettigheder på 

udgår



AM\933267DA.doc 59/110 PE508.268v06-00

DA

generalforsamlingen skal være rimelig og 
forholdsmæssig samt være baseret på 
følgende kriterier:
a) medlemskabsvarighed
b) beløb, der er modtaget eller som 
tilfalder et medlem i forhold til den 
relevante regnskabsperiode.
Disse kriterier skal fremgå af 
forvaltningsselskabets statutter eller 
medlemskabsbetingelser og gøres 
offentligt tilgængelige i overensstemmelse 
med artikel 17 og 19.

Or. en

Ændringsforslag 148
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Enhver restriktion af 
forvaltningsselskabets medlemmers ret til 
at deltage og til at udøve deres 
stemmerettigheder på 
generalforsamlingen skal være rimelig og 
forholdsmæssig samt være baseret på 
følgende kriterier:

udgår

a) medlemskabsvarighed
b) beløb, der er modtaget eller som 
tilfalder et medlem i forhold til den 
relevante regnskabsperiode.
Disse kriterier skal fremgå af 
forvaltningsselskabets statutter eller 
medlemskabsbetingelser og gøres 
offentligt tilgængelige i overensstemmelse 
med artikel 17 og 19.

Or. de
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Ændringsforslag 149
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver restriktion af
forvaltningsselskabets medlemmers ret til 
at deltage og til at udøve deres 
stemmerettigheder på generalforsamlingen 
skal være rimelig og forholdsmæssig samt 
være baseret på følgende kriterier:

Alle medlemmer af en kollektiv 
forvaltningsorganisation har ret til at 
stemme på generalforsamlingen, 
herunder ved elektronisk afstemning, 
hvor det er muligt. Enhver restriktion af
den kollektive forvaltningsorganisations
medlemmers ret til at deltage og til at 
udøve deres stemmerettigheder på 
generalforsamlingen skal være rimelig og 
forholdsmæssig samt være baseret på 
følgende kriterier:

Or. en

Begrundelse

Bred deltagelse og effektive afstemninger bør fremmes.

Ændringsforslag 150
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beløb, der er modtaget eller som 
tilfalder et medlem i forhold til den 
relevante regnskabsperiode.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er udemokratisk at gøre stemmeretten betinget af modtagne beløb. Eftersom 
rettighedshaveres indkomstfordeling i kollektive forvaltningsorganisationer er ekstremt ulige, 
kan en restriktion af stemmeretten i henhold til de modtagne beløb give anledning til urimeligt 
store forskelle med hensyn til indflydelse.
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Ændringsforslag 151
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Alle medlemmer af et 
forvaltningsselskab skal have ret til at 
udpege en hvilken som helst anden fysisk 
eller juridisk person som fuldmægtig til at 
deltage og stemme på generalforsamlingen 
i deres navn.

8. Alle medlemmer af et 
forvaltningsselskab skal have ret til at 
udpege en hvilken som helst anden fysisk 
eller juridisk person, som er medlem af 
dette forvaltningsselskab, som fuldmægtig 
til at deltage og stemme på 
generalforsamlingen i deres navn. Når en 
kollektiv forvaltningsorganisation 
repræsenterer mere end én kategori af 
rettighedshavere, kan et medlem kun 
fungere som fuldmægtig for et andet 
medlem fra samme kategori. Antallet af 
fuldmægtige, som et enkelt medlem kan 
have, skal reduceres.

Or. en

Ændringsforslag 152
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Alle medlemmer af et 
forvaltningsselskab skal have ret til at 
udpege en hvilken som helst anden fysisk 
eller juridisk person som fuldmægtig til at 
deltage og stemme på generalforsamlingen 
i deres navn.

8. Alle medlemmer af en kollektiv 
forvaltningsorganisation skal have ret til 
at udpege en hvilken som helst anden 
fysisk eller juridisk person som fuldmægtig 
til at deltage og stemme på 
generalforsamlingen i deres navn. For at 
være gyldig skal fuldmagten være givet 
frit af medlemmet til den befuldmægtigede 
senest tre måneder før dens anvendelse.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget tilsigter at undgå, at musikforlag og/eller pladeselskaber gør det til 
standardpraksis at kræve en permanent fuldmagt fra nye kunstnere, med hvem de indgår en 
kontrakt, eftersom en permanent fuldmagt med tiden vil give dem mulighed for at overtage 
kontrollen med forvaltningsselskaberne.

Ændringsforslag 153
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Alle medlemmer af et 
forvaltningsselskab skal have ret til at 
udpege en hvilken som helst anden fysisk 
eller juridisk person som fuldmægtig til at 
deltage og stemme på generalforsamlingen 
i deres navn.

8. Alle medlemmer af et 
forvaltningsselskab skal have ret til at 
udpege et andet medlem eller en juridisk 
person af samme kategori som fuldmægtig 
til at deltage og stemme på 
generalforsamlingen i deres navn.

Or. de

Ændringsforslag 154
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskaber etablerer en 
tilsynsfunktion, der er ansvarlig for den 
løbende overvågning af de aktiviteter og 
udførelsen af de opgaver, som varetages af 
personer med ledelsesmæssigt ansvar i 
selskaberne. Forvaltningsselskabernes 
medlemmer skal være repræsenteret på en 
rimelig og afbalanceret måde i det organ, 
der varetager denne funktion, for at sikre 
deres effektive deltagelse.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskaber etablerer en 
tilsynsfunktion, der er ansvarlig for den 
løbende overvågning af de aktiviteter og 
udførelsen af de opgaver, som varetages af 
personer med ledelsesmæssigt ansvar i 
selskaberne. Forvaltningsselskabernes 
medlemmer skal være repræsenteret på en 
rimelig og afbalanceret måde i det organ, 
der varetager denne funktion, for at sikre 
deres effektive deltagelse, idet 
forvaltningsselskabet repræsenterer 
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forskellige kategorier af rettighedshavere, 
herunder nicherepertoirer.

Or. en

Ændringsforslag 155
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at
forvaltningsselskaber etablerer en 
tilsynsfunktion, der er ansvarlig for den 
løbende overvågning af de aktiviteter og 
udførelsen af de opgaver, som varetages af 
personer med ledelsesmæssigt ansvar i
selskaberne. Forvaltningsselskabernes
medlemmer skal være repræsenteret på en 
rimelig og afbalanceret måde i det organ, 
der varetager denne funktion, for at sikre 
deres effektive deltagelse.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at kollektive 
forvaltningsorganisationer etablerer en 
tilsynsfunktion, der er ansvarlig for den 
løbende overvågning af de aktiviteter og 
udførelsen af de opgaver, som varetages af 
personer med ledelsesmæssigt ansvar i den 
pågældende organisation. De kollektive 
forvaltningsorganisationers forskellige 
kategorier af medlemmer skal være 
repræsenteret på en rimelig og afbalanceret 
måde i det organ, der varetager denne 
funktion, for at sikre deres effektive 
deltagelse.

Or. en

Begrundelse

Balance mellem forskellige kategorier af medlemmer af den kollektive 
forvaltningsorganisation.

Ændringsforslag 156
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det organ, der varetager 
tilsynsopgaverne, skal mødes regelmæssigt

2. Det organ, der varetager 
tilsynsopgaverne, skal mødes mindst hver 
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og mindst have følgende beføjelser: tredje måned og mindst have følgende
beføjelser:

Or. en

Begrundelse

Et krav om at mødes "regelmæssigt" er for uklart og bør følgelig defineres tydeligere.

Ændringsforslag 157
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) beføjelse til at godkende 
forvaltningsselskabets erhvervelse af fast 
ejendom

udgår

Or. de

Ændringsforslag 158
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at stk. 
1 og 2 ikke finder anvendelse på et 
forvaltningsselskab, som på balancedagen 
ikke overskrider de numeriske grænser i 
to af følgende tre kriterier:

udgår

a) balancesum: 350 000 EUR
b) nettoomsætning: 700 000 EUR
c) gennemsnitligt antal medarbejdere i 
løbet af regnskabsåret: 10.

Or. de
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Ændringsforslag 159
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at stk. 1 
og 2 ikke finder anvendelse på et 
forvaltningsselskab, som på balancedagen 
ikke overskrider de numeriske grænser i to 
af følgende tre kriterier:

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at stk. 1 
og 2 ikke finder anvendelse på en kollektiv 
forvaltningsorganisation, som på 
balancedagen ikke overskrider de 
numeriske grænser i to af følgende tre 
kriterier:

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med bedre regulering og Kommissionens forpligtelser kan 
medlemsstaterne undtage mikroenheder fra visse, potentielt byrdefulde krav.

Ændringsforslag 160
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal sikre, at de 
personer, der rent faktisk leder et 
forvaltningsselskabs aktiviteter og dets 
direktører, med undtagelse af de 
direktører, der udøver en tilsynsfunktion,
udformer procedurer for at undgå 
interessekonflikter. Forvaltningsselskabet 
skal have procedurer til at identificere, 
forvalte, overvåge og oplyse om 
interessekonflikter for at forhindre dem i at 
skade de interesser, som 
forvaltningsselskabets medlemmer har.

2. Medlemsstaterne skal sikre, at de 
personer, der rent faktisk leder et 
forvaltningsselskabs aktiviteter, og dets 
direktører udformer procedurer for at 
undgå interessekonflikter. 
Forvaltningsselskabet skal have procedurer 
til at identificere, forvalte, overvåge og 
oplyse om interessekonflikter for at 
forhindre dem i at skade de interesser, som 
forvaltningsselskabets medlemmer har.

Or. en
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Ændringsforslag 161
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Procedurerne skal omfatte en individuel
årlig erklæring fra hver af disse personer 
og direktører, til det organ, der varetager 
tilsynsfunktionen, med følgende 
oplysninger:

Procedurerne skal omfatte en individuel 
erklæring fra hver af disse personer og 
direktører til det organ, der varetager 
tilsynsfunktionen, og til medlemmerne, og 
den skal være offentligt tilgængelig på 
den kollektive forvaltningsorganisations 
websted. Erklæringen afgives, før hver af 
disse personer påbegynder deres hverv, og 
fornys herefter hvert år. Erklæringen skal 
indeholde følgende oplysninger:

Or. en

Begrundelse

Interessekonflikter skal oplyses, før en leder eller en direktør påbegynder sit hverv.

Ændringsforslag 162
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Procedurerne skal omfatte en individuel 
årlig erklæring fra hver af disse personer 
og direktører, til det organ, der varetager 
tilsynsfunktionen, med følgende 
oplysninger:

Procedurerne skal omfatte en individuel
årlig erklæring, som skal offentliggøres,
fra hver af disse personer og direktører, til 
det organ, der varetager tilsynsfunktionen, 
med følgende oplysninger:

Or. de
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Ændringsforslag 163
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsselskaber skal udvise omhu 
ved opkrævning og forvaltning af
rettighedsindtægter.

1. Kollektive forvaltningsorganisationer
skal udvise omhu, nøjagtighed og 
gennemsigtighed ved opkrævning og 
forvaltning af rettighedsindtægter. En 
kollektiv forvaltningsorganisation sikrer, 
at den udelukkende opkræver 
rettighedsindtægter på vegne af 
rettighedsindehavere, hvis rettigheder den 
er bemyndiget til at repræsentere, 
undtagen i medlemsstater, der har 
systemer med en udvidet kollektiv 
licensering.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 12, stk. 1, og artikel 14, stk. 2, ifølge hvilke betalinger skal være 
nøjagtige. Hvis betalingerne skal være nøjagtige, siger det sig selv, at opkrævningen og 
forvaltningen også bør være nøjagtige. Derudover bør kollektive forvaltningsorganisationer 
kun opkræve på vegne af faktiske medlemmer og rettighedshavere, hvis rettigheder de 
forvalter i henhold til en repræsentationsaftale.

Ændringsforslag 164
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når forvaltningsselskabet, inden de 
skyldige beløb til rettighedshavere 
fordeles, investerer rettighedsindtægter og 
eventuelle investeringsindtægter, skal det 
ske i overensstemmelse med den generelle 
investeringspolitik som omhandlet i artikel 
7, stk. 5, litra c), og følgende regler:

4. Når forvaltningsselskabet, inden de 
skyldige beløb til rettighedshavere 
fordeles, investerer rettighedsindtægter og 
eventuelle investeringsindtægter, skal det 
ske med hensyn til de rettighedshaveres 
interesse, hvis rettigheder selskabet 
repræsenterer, i overensstemmelse med 
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den generelle investeringspolitik som 
omhandlet i artikel 7, stk. 5, litra c), og 
følgende regler:

Or. en

Ændringsforslag 165
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aktiverne skal investeres således, at 
medlemmernes interesser varetages bedst 
muligt; findes der en potentiel 
interessekonflikt, skal 
forvaltningsselskabet sikre, at 
investeringerne foretages udelukkende i
medlemmernes interesse

a) findes der en potentiel interessekonflikt, 
skal forvaltningsselskabet sikre, at 
investeringerne foretages udelukkende i
disse rettighedshaveres interesse

Or. en

Ændringsforslag 166
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) aktiverne investeres på en måde, som 
ikke har negativ indvirkning på de beløb, 
som skyldes til rettighedshaverne

Or. en

Ændringsforslag 167
Rolandas Paksas
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at man i 
aftalerne vedrørende forholdet mellem 
forvaltningsselskabet og dets medlemmer
og rettighedshaverne fastsætter de fradrag, 
der finder anvendelse på de i artikel 16, 
litra e), omhandlede rettighedsindtægter.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at man i 
aftalerne vedrørende forholdet mellem 
forvaltningsselskabet og dets medlemmer
specifikt godkender de fradrag, der finder 
anvendelse på de i artikel 16, litra e), 
omhandlede rettighedsindtægter.

Or. en

Ændringsforslag 168
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal sikre, at 
rettighedshaverne, når et 
forvaltningsselskab leverer sociale, 
kulturelle eller uddannelsesmæssige 
ydelser, der finansieres via fradrag i 
rettighedsindtægterne, er berettiget til 
følgende:

2. Medlemsstaterne skal, når et 
forvaltningsselskab leverer sociale, 
kulturelle eller uddannelsesmæssige 
ydelser, der finansieres via fradrag i 
rettighedsindtægterne, sikre, at disse 
ydelser leveres på grundlag af retfærdige 
kriterier, navnlig i forbindelse med 
adgangen til og omfanget af disse ydelser.

Or. en

Ændringsforslag 169
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal sikre, at 
rettighedshaverne, når et 
forvaltningsselskab leverer sociale, 

2. Medlemsstaterne skal sikre, at 
rettighedshaverne, når et 
forvaltningsselskab leverer sociale, 
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kulturelle eller uddannelsesmæssige 
ydelser, der finansieres via fradrag i 
rettighedsindtægterne, er berettiget til 
følgende:

kulturelle eller uddannelsesmæssige 
ydelser, der finansieres via fradrag i 
rettighedsindtægterne og via udbytte fra 
investering af rettighedsindtægter, er 
berettiget til følgende:

Or. en

Ændringsforslag 170
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sociale, kulturelle eller 
uddannelsesmæssige tjenesteydelser på 
basis af rimelige kriterier, navnlig i 
forbindelse med adgangen til og omfanget 
af disse tjenester

udgår

Or. en

Ændringsforslag 171
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) rettighedshavere, der har ophævet 
bemyndigelsen til at forvalte rettigheder 
eller kategorier af rettigheder eller typer 
af værker og andre frembringelser, eller 
som har trukket deres rettigheder eller 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser tilbage 
fra et forvaltningsselskab, skal fortsat 
have adgang til disse tjenester. Kriteriet i 
forbindelse med adgangen til og omfanget 
af disse tjenester kan tage hensyn til 
rettighedsindtægter, der genereres af disse 

udgår
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rettighedshavere, og varigheden af 
bemyndigelsen til at forvalte rettigheder, 
forudsat at dette kriterium også finder 
anvendelse på rettighedshavere, der ikke 
har ophævet en sådan bemyndigelse eller 
ikke har trukket deres rettigheder eller 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser tilbage 
fra forvaltningsselskabet.

Or. en

Ændringsforslag 172
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at
forvaltningsselskabet regelmæssigt og 
omhyggeligt fordeler og betaler skyldige 
beløb til alle de rettighedshavere, det
repræsenterer. Forvaltningsselskaberne
skal foretage denne fordeling og betaling 
senest 12 måneder efter udgangen af det 
regnskabsår, i hvilket de pågældende 
rettighedsindtægter er blevet opkrævet, 
medmindre der er objektive grunde, 
navnlig i forbindelse med indberetning fra 
brugere, identifikation af rettigheder, 
rettighedshaverne eller samkørsel af 
oplysninger om værker og andre 
frembringelser med rettighedshaverne, til 
hinder for, at forvaltningsselskabet
overholder denne frist.
Forvaltningsselskaberne skal foretage 
denne fordeling og betaling præcist, for 
således at sikre lige behandling af alle 
kategorier af rettighedshavere.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at de 
kollektive forvaltningsorganisationer
regelmæssigt og omhyggeligt fordeler og 
betaler skyldige beløb til alle de 
rettighedshavere, de repræsenterer. De 
kollektive forvaltningsorganisationer skal 
foretage denne fordeling og betaling uden 
unødig forsinkelse og senest tre måneder 
efter de pågældende rettighedsindtægter er 
blevet opkrævet, medmindre der er 
objektive grunde, navnlig i forbindelse 
med indberetning fra brugere, 
identifikation af rettigheder, 
rettighedshaverne eller samkørsel af 
oplysninger om værker og andre 
frembringelser med rettighedshaverne, til 
hinder for, at de kollektive 
forvaltningsorganisationer overholder 
denne frist. De kollektive 
forvaltningsorganisationer skal foretage 
denne fordeling og betaling præcist for 
således at sikre lige behandling af alle 
kategorier af rettighedshavere.

Or. en
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Begrundelse

Kunstnere og forfattere anser det for yderst problematisk, at mange kollektive 
forvaltningsorganisationer er så langsomme med hensyn til at betale de penge, som de 
skylder. Ifølge forslaget til direktiv bør organisationerne have mulighed for at beholde 
pengene i op til to år. Dette kan næppe være rimeligt. Kollektive forvaltningsorganisationer, 
som i øjeblikket ikke opfylder højere målsætninger, har behov for incitamenter for at forbedre 
deres administrative rutiners effektivitet.

Ændringsforslag 173
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskabet regelmæssigt og 
omhyggeligt fordeler og betaler skyldige 
beløb til alle de rettighedshavere, det 
repræsenterer. Forvaltningsselskaberne 
skal foretage denne fordeling og betaling 
senest 12 måneder efter udgangen af det 
regnskabsår, i hvilket de pågældende 
rettighedsindtægter er blevet opkrævet, 
medmindre der er objektive grunde, 
navnlig i forbindelse med indberetning fra 
brugere, identifikation af rettigheder, 
rettighedshaverne eller samkørsel af 
oplysninger om værker og andre 
frembringelser med rettighedshaverne, til 
hinder for, at forvaltningsselskabet 
overholder denne frist. 
Forvaltningsselskaberne skal foretage 
denne fordeling og betaling præcist, for 
således at sikre lige behandling af alle 
kategorier af rettighedshavere.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskabet regelmæssigt, 
rettidigt og omhyggeligt fordeler og betaler 
skyldige beløb til alle de rettighedshavere, 
det repræsenterer. Forvaltningsselskaberne 
skal foretage denne fordeling og betaling
mindst kvartalsvis og senest 12 måneder,
efter de pågældende rettighedsindtægter er 
blevet opkrævet. Forvaltningsselskaberne 
skal foretage denne fordeling og betaling 
præcist, for således at sikre lige behandling 
af alle kategorier af rettighedshavere.

Or. en

Ændringsforslag 174
Josef Weidenholzer
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskabet regelmæssigt og 
omhyggeligt fordeler og betaler skyldige 
beløb til alle de rettighedshavere, det 
repræsenterer. Forvaltningsselskaberne 
skal foretage denne fordeling og betaling 
senest 12 måneder efter udgangen af det 
regnskabsår, i hvilket de pågældende 
rettighedsindtægter er blevet opkrævet, 
medmindre der er objektive grunde, 
navnlig i forbindelse med indberetning fra 
brugere, identifikation af rettigheder, 
rettighedshaverne eller samkørsel af 
oplysninger om værker og andre 
frembringelser med rettighedshaverne, til 
hinder for, at forvaltningsselskabet 
overholder denne frist. 
Forvaltningsselskaberne skal foretage 
denne fordeling og betaling præcist, for 
således at sikre lige behandling af alle 
kategorier af rettighedshavere.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskabet regelmæssigt, 
gennemsigtigt og omhyggeligt fordeler og 
betaler skyldige beløb til alle de 
rettighedshavere, det repræsenterer. 
Forvaltningsselskaberne skal foretage 
denne fordeling og betaling senest to
måneder efter udgangen af det regnskabsår, 
i hvilket de pågældende 
rettighedsindtægter er blevet opkrævet, 
medmindre der er objektive grunde, 
navnlig i forbindelse med indberetning fra 
brugere, identifikation af rettigheder, 
rettighedshaverne eller samkørsel af 
oplysninger om værker og andre 
frembringelser med rettighedshaverne, til 
hinder for, at forvaltningsselskabet 
overholder denne frist. 
Forvaltningsselskaberne skal foretage 
denne fordeling og betaling præcist, for 
således at sikre lige behandling af alle 
kategorier af rettighedshavere.

Or. de

Begrundelse

Rettighedshavere må undertiden vente alt for længe på udbetaling af royalties og kan derfor 
ende i en vanskelig situation. Her bør direktivet skabe klare forbedringer.

Ændringsforslag 175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskabet regelmæssigt og 
omhyggeligt fordeler og betaler skyldige 

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskabet regelmæssigt og 
omhyggeligt fordeler og betaler skyldige 
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beløb til alle de rettighedshavere, det 
repræsenterer. Forvaltningsselskaberne 
skal foretage denne fordeling og betaling 
senest 12 måneder efter udgangen af det 
regnskabsår, i hvilket de pågældende 
rettighedsindtægter er blevet opkrævet, 
medmindre der er objektive grunde, 
navnlig i forbindelse med indberetning fra 
brugere, identifikation af rettigheder, 
rettighedshaverne eller samkørsel af 
oplysninger om værker og andre 
frembringelser med rettighedshaverne, til 
hinder for, at forvaltningsselskabet 
overholder denne frist. 
Forvaltningsselskaberne skal foretage 
denne fordeling og betaling præcist, for 
således at sikre lige behandling af alle 
kategorier af rettighedshavere.

beløb til alle de rettighedshavere, det 
repræsenterer, på grundlag af de 
oplysninger, brugerne stiller til rådighed 
inden for seks måneder efter brug af 
indholdet. Forvaltningsselskaberne skal 
foretage denne fordeling og betaling senest 
12 måneder efter udgangen af det 
regnskabsår, i hvilket de pågældende 
rettighedsindtægter er blevet opkrævet, 
medmindre der er objektive grunde, 
navnlig i forbindelse med indberetning fra 
brugere, identifikation af rettigheder, 
rettighedshaverne eller samkørsel af 
oplysninger om værker og andre 
frembringelser med rettighedshaverne, til 
hinder for, at forvaltningsselskabet 
overholder denne frist. 
Forvaltningsselskaberne skal foretage 
denne fordeling og betaling præcist for 
således at sikre lige behandling af alle 
kategorier af rettighedshavere.

Or. en

Begrundelse

Forvaltningsselskabernes rettidige fordeling kan kun lade sig gøre, når brugerne stiller 
rettidig information til rådighed om brugen af det forskellige indhold.

Ændringsforslag 176
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kollektive forvaltningsorganisationer 
begynder at fordele rettighedshavernes 
indtægter, når det indsamlede beløb i 
rimelig grad dækker 
indsamlingsomkostningerne. Det 
nødvendige minimumsniveau før 
fordelingen må ikke unødigt overstige det 
laveste minimumsbeløb, som anvendes af 
sammenlignelige kollektive 



AM\933267DA.doc 75/110 PE508.268v06-00

DA

forvaltningsorganisationer.

Or. en

Begrundelse

Fordelingen af rettighedshavernes indtægter er yderst ulige, dvs. at et meget stort antal 
kunstnere kun tjener meget lidt. Det betyder, at lavere minimumsfordelingsniveauer skaber en 
fordeling til flere rettighedshavere meget hurtigere. På samme tid har rettighedshaverne med 
en høj indtægt et incitament til at fastsætte minimumsfordelingsniveauer for højt, hvilket i 
nogle tilfælde skaber en uretfærdig fordeling. Endvidere skaber et krav om at fastholde en lav 
minimumsfordeling incitament for omkostningseffektiv fordeling.

Ændringsforslag 177
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan give 
forvaltningsselskaberne tilladelse til at 
gøre en undtagelse fra forpligtelsen 
vedrørende den i stk. 1 fastsatte fordeling 
og betaling, såfremt dette er berettiget af 
objektive grunde, der navnlig vedrører 
indberetning fra brugere, identifikation af 
rettigheder, rettighedshavere eller 
samkørsel af oplysninger om værker og 
andre frembringelser med 
rettighedshaverne, og er til hinder for, at 
forvaltningsselskabet overholder den i 
nævnte stykke fastsatte hyppighed og frist. 
I sådanne situationer gennemfører 
forvaltningsselskabet fordelingen og 
betalingen til rettighedshaverne hurtigst 
muligt.

Or. en

Ændringsforslag 178
Christian Engström
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de beløb, der tilfalder 
rettighedshaverne, ikke kan fordeles efter
fem år at regne fra udgangen af det 
regnskabsår, hvor de pågældende 
rettighedsindtægter er opkrævet, og når 
forvaltningsselskabet har truffet alle 
nødvendige foranstaltninger for at
identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, skal
forvaltningsselskabet træffe afgørelse om 
anvendelsen af de pågældende beløb i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, 
litra b), hvilket dog ikke berører 
rettighedshaverens ret til at kræve disse 
beløb udbetalt af forvaltningsselskabet.

2. Når de beløb, der tilfalder 
rettighedshaverne, ikke kan fordeles efter
tre år at regne fra udgangen af det 
regnskabsår, hvor de pågældende 
rettighedsindtægter er opkrævet, fordi den 
kollektive forvaltningsorganisation ikke 
har kunnet identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, skal pengene indbetales 
til en fond, der er oprettet og bliver 
forvaltet med dette formål for øje af den 
medlemsstat, hvor pengene er opkrævet.
Fonden bærer herefter ansvaret for alle 
krav fra rettighedshavere, der senere 
måtte melde sig.

Or. en

Begrundelse

Såfremt forvaltningsselskabet får mulighed for at beholde pengene, tilskyndes det til ikke at 
foretage en reel omhyggelig eftersøgning af de rigtige rettighedshavere. En fond, der 
forvaltes af en medlemsstat, kan også være fordelagtig med hensyn til at fremme kulturel 
mangfoldighed. Jf. betragtning 15a (ny). Derudover er de foreslåede fem år en lang periode, 
og det er højst usandsynligt, at en forsvunden rettighedshaver bliver fundet efter tre eller fire 
år.

Ændringsforslag 179
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de beløb, der tilfalder 
rettighedshaverne, ikke kan fordeles efter
fem år at regne fra udgangen af det 
regnskabsår, hvor de pågældende 
rettighedsindtægter er opkrævet, og når
forvaltningsselskabet har truffet alle 

2. Når de beløb, der tilfalder 
rettighedshaverne, ikke kan fordeles efter
tre år at regne fra udgangen af det 
regnskabsår, hvor de pågældende 
rettighedsindtægter er opkrævet, og når
den kollektive forvaltningsorganisation
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nødvendige foranstaltninger for at 
identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, skal
forvaltningsselskabet træffe afgørelse om 
anvendelsen af de pågældende beløb i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, 
litra b), hvilket dog ikke berører 
rettighedshaverens ret til at kræve disse 
beløb udbetalt af forvaltningsselskabet.

har truffet alle nødvendige foranstaltninger 
for at identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, skal medlemsstaterne 
være ansvarlige for at bestemme, hvordan 
de ufordelte beløb bedst kan fordeles, bl.a. 
således at de kollektive 
forvaltningsorganisationer kan fordele 
beløbene blandt deres medlemmer.

Or. en

Ændringsforslag 180
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de beløb, der tilfalder 
rettighedshaverne, ikke kan fordeles efter
fem år at regne fra udgangen af det 
regnskabsår, hvor de pågældende 
rettighedsindtægter er opkrævet, og når 
forvaltningsselskabet har truffet alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, skal 
forvaltningsselskabet træffe afgørelse om 
anvendelsen af de pågældende beløb i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, 
litra b), hvilket dog ikke berører 
rettighedshaverens ret til at kræve disse 
beløb udbetalt af forvaltningsselskabet.

2. Når de beløb, der tilfalder 
rettighedshaverne, ikke kan fordeles efter
to år at regne fra udgangen af det 
regnskabsår, hvor de pågældende 
rettighedsindtægter er opkrævet, og når 
forvaltningsselskabet har truffet alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, skal 
forvaltningsselskabet træffe afgørelse om 
anvendelsen af de pågældende beløb i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, 
litra b), hvilket dog ikke berører 
rettighedshaverens ret til at kræve disse 
beløb udbetalt af forvaltningsselskabet.

Or. de

Ændringsforslag 181
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de beløb, der tilfalder 
rettighedshaverne, ikke kan fordeles efter 
fem år at regne fra udgangen af det 
regnskabsår, hvor de pågældende 
rettighedsindtægter er opkrævet, og når 
forvaltningsselskabet har truffet alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, skal 
forvaltningsselskabet træffe afgørelse om 
anvendelsen af de pågældende beløb i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, 
litra b), hvilket dog ikke berører 
rettighedshaverens ret til at kræve disse 
beløb udbetalt af forvaltningsselskabet.

2. Når de beløb, der tilfalder 
rettighedshaverne, ikke kan fordeles efter 
fem år at regne fra udgangen af det 
regnskabsår, hvor de pågældende 
rettighedsindtægter er opkrævet, og når 
forvaltningsselskabet har truffet alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, skal 
forvaltningsselskabet bruge dette beløb til 
sin kulturfond. Hvis der ikke findes en 
sådan fond, skal forvaltningsselskabet 
betale beløbet tilbage til brugerne.

Or. en

Ændringsforslag 182
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at et 
forvaltningsselskab ikke diskriminerer
mellem sine egne medlemmer og de 
rettighedshavere, hvis rettigheder det 
forvalter i henhold til en 
repræsentationsaftale, navnlig med hensyn 
til gældende tariffer, forvaltningsgebyrer 
og betingelserne for opkrævning af 
rettighedsindtægter og fordeling af de 
skyldige beløb til rettighedshavere.

Medlemsstaterne skal sikre, at et 
forvaltningsselskab ikke diskriminerer de 
rettighedshavere, hvis rettigheder det 
forvalter i henhold til en 
repræsentationsaftale, navnlig med hensyn 
til gældende tariffer, forvaltningsgebyrer 
og betingelserne for opkrævning af 
rettighedsindtægter og fordeling af de 
skyldige beløb til rettighedshavere.

Or. en

Ændringsforslag 183
Cornelis de Jong
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fradrag og betalinger i henhold til 
repræsentationsaftaler

Betalinger i henhold til 
repræsentationsaftaler

Or. en

Ændringsforslag 184
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsselskabet skal ikke 
foretage fradrag, undtagen for 
forvaltningsgebyrer, fra de 
rettighedsindtægter, der hidrører fra de 
rettigheder, det forvalter på grundlag af 
en repræsentationsaftale med et andet 
forvaltningsselskab, medmindre det andet 
forvaltningsselskab har givet sit 
udtrykkelige samtykke til disse fradrag.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 185
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsselskabet skal regelmæssigt, 
omhyggeligt og nøjagtigt fordele og betale 
skyldige beløb til andre 
forvaltningsselskaber.

2. Forvaltningsselskabet skal regelmæssigt,
rettidigt, omhyggeligt og nøjagtigt fordele 
og betale skyldige beløb til andre 
forvaltningsselskaber.
Forvaltningsselskaberne skal foretage 
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denne fordeling og betaling til andre 
forvaltningsselskaber mindst kvartalsvis 
og senest 12 måneder efter, at de 
pågældende rettighedsindtægter er blevet 
opkrævet.

Or. en

Ændringsforslag 186
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan give 
forvaltningsselskaberne tilladelse til at 
gøre en undtagelse fra forpligtelsen 
vedrørende den i stk. 2 fastsatte fordeling 
og betaling, såfremt dette er berettiget af 
objektive grunde, der navnlig vedrører 
indberetning fra brugere, identifikation af 
rettigheder, rettighedshavere eller 
samkørsel af oplysninger om værker og 
andre frembringelser med 
rettighedshaverne, og er til hinder for, at 
forvaltningsselskabet overholder den i 
nævnte stykke fastsatte hyppighed og frist. 
I sådanne situationer gennemfører 
forvaltningsselskabet fordelingen og 
betalingen til rettighedshaverne hurtigst 
muligt.

Or. en

Ændringsforslag 187
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
forvaltningsselskaberne reagerer på 
forespørgsler om anvendelse af licens 
inden 14 kalenderdage og forelægger 
brugeren et tilbud inden 60 kalenderdage 
efter modtagelsen af licensansøgningen, 
forudsat at forvaltningsselskabet har alle 
relevante oplysninger til at kunne 
fremsætte et tilbud.

Or. de

Ændringsforslag 188
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tariffer for eksklusive rettigheder skal 
afspejle den økonomiske værdi af disse 
rettigheder i handelen og af den 
tjenesteydelse, som forvaltningsselskabet 
leverer.

Tariffer for eksklusive rettigheder og ret til 
vederlag skal afspejle den økonomiske 
værdi af brugen af disse rettigheder i 
handelen og arten og omfanget af brugen 
af værkerne og andre beskyttede 
frembringelser og den økonomiske værdi 
af den tjenesteydelse, som 
forvaltningsselskabet leverer.

Or. en

Ændringsforslag 189
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tariffer for eksklusive rettigheder skal 
afspejle den økonomiske værdi af disse 

Tariffer for eksklusive rettigheder skal på 
passende måde afspejle den økonomiske 
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rettigheder i handelen og af den 
tjenesteydelse, som forvaltningsselskabet 
leverer.

værdi af disse rettigheder i handelen og af 
den tjenesteydelse, som 
forvaltningsselskabet leverer.

Or. de

Ændringsforslag 190
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Findes der ingen national lovgivning, 
hvormed fastsættes de beløb, som tilfalder 
rettighedshavere på grundlag af en ret til
vederlag og en ret til kompensation, skal 
forvaltningsselskabet basere sin egen 
fastsættelse af de skyldige beløb på den 
økonomiske værdi af disse rettigheder i 
handelen.

Findes der ingen national lovgivning, 
hvormed fastsættes de beløb, som tilfalder 
rettighedshavere på grundlag af en ret til 
kompensation, skal forvaltningsselskabet 
basere sin egen fastsættelse af de skyldige 
beløb på ikke-diskriminerende kriterier, 
således at der sikres en retfærdig 
kompensation for brugen af værkerne og 
andre beskyttede frembringelser.

Or. en

Ændringsforslag 191
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Findes der ingen national lovgivning, 
hvormed fastsættes de beløb, som tilfalder 
rettighedshavere på grundlag af en ret til 
vederlag og en ret til kompensation, skal 
forvaltningsselskabet basere sin egen 
fastsættelse af de skyldige beløb på den 
økonomiske værdi af disse rettigheder i 
handelen.

Findes der ingen national lovgivning, 
hvormed fastsættes de beløb, som tilfalder 
rettighedshavere på grundlag af en ret til 
vederlag, skal forvaltningsselskabet basere 
sin egen fastsættelse af de skyldige beløb 
på den økonomiske værdi af disse 
rettigheder i handelen.

Or. de
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Ændringsforslag 192
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Brugere bør rapportere til kollektive 
forvaltningsorganisationer om brugen af 
værker og andre frembringelser i et aftalt 
og, om muligt, maskinlæsbart format til 
tiden og præcist for at gøre det muligt for 
kollektive forvaltningsorganisationer at 
fastsætte gældende gebyrer og for at 
fordele beløb, der tilfalder 
rettighedshavere, præcist og i 
overensstemmelse med forpligtelserne i 
medfør af dette direktiv. Hvor brugere 
undlader at rapportere til kollektive 
forvaltningsorganisationer på en måde, 
der gør det muligt for dem at foretage 
punktlige og nøjagtige fordelinger til 
individuelle rettighedshavere, skal 
medlemsstaterne sikre, at kollektive 
forvaltningsorganisationer fritages for 
deres forpligtelser i henhold til dette 
direktiv vedrørende fordeling af 
rettighedsindtægter til individuelle 
rettighedshavere.

Or. en

Ændringsforslag 193
Lara Comi, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at sikre en rettidig, retfærdig og 
gennemsigtig fordeling af rettigheder skal 
forvaltningsselskaber kræve af brugere at 
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modtage omkostningsregnskaberne for de 
værker, der anvendes, i henhold til de 
standardrapporter, der leveres af 
forvaltningsselskaberne eller er i brug i 
sektoren, senest seks måneder efter 
anvendelse af musikværket.

Or. en

Begrundelse

Rapporter fra brugere i og uden for det digitale miljø er påkrævet for at identificere 
anvendelsen af beskyttede værker. Uden denne bestemmelse ville fordelingen af 
forfatterrettigheder og beslægtede rettigheder fortsætte med at være hæmmet af manglen på 
oplysninger, som er nødvendige for at sikre en forholdsmæssig og analytisk fordeling af 
effektiv anvendelse af værker. Oplysninger gives ofte på en ufuldstændig og unøjagtig måde. 
Stigningen i udstyr og udbredelsen af ophavsretligt beskyttede værker kræver, at 
forvaltningsselskaber kunne få rettidige og nøjagtige oplysninger fra brugere om deres 
anvendelse af musikværker.

Ændringsforslag 194
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Brugere bør betale licensafgifter eller 
vederlag til den kollektive 
forvaltningsorganisation rettidigt, når der 
er en generelt gældende eller af retten 
fastsat tarif. Hvor brugere undlader at 
betale sådanne licensafgifter eller 
vederlag rettidigt, skal medlemsstaterne 
sikre, at kollektive 
forvaltningsorganisationer fra sådanne 
brugere kan opkræve yderligere afgifter 
til at dække administrationsomkostninger 
forårsaget af undladelse af frivilligt at 
betale licensafgifterne eller vederlaget.

Or. en
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Ændringsforslag 195
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Forpligtelser, der påhviler brugere

Medlemsstaterne skal sikre, at brugere 
med henblik på effektiv administration af 
rettigheder gratis og i et elektronisk 
format meddeler kollektive 
forvaltningsorganisationer de komplette 
og nøjagtige oplysninger, som er 
nødvendige for at identificere 
anvendelsen af værket eller andre 
frembringelser og den tilsvarende 
rettighedshaver.

Or. en

Ændringsforslag 196
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Rapportering og fakturering

1. Forvaltningsselskaber indfører 
passende kommunikationsprocedurer, der 
gør det muligt for en bruger at fremsende 
alle nødvendige oplysninger om brugen af 
en licens, herunder en rapport om den 
faktiske brug af værkerne, til 
forvaltningsselskabet præcist og inden for 
den i fællesskab aftalte tidsfrist for den 
omhandlede licens.
2. Medlemsstater kan kræve, at 
forvaltningsselskaber, der er etableret på 
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deres område, indfører procedurer som 
fastlagt i stk. 3 og 4.
3. Forvaltningsselskaber indfører en 
procedure for deres indbyrdes samarbejde 
til gavn for deres rettighedshavere, 
medlemmer og brugere. En sådan 
samarbejdsprocedure skal mindst omfatte 
samling af oplysninger om udstedte 
licenser og brugen af værker og andre 
beskyttede frembringelser i en fælles 
database, koordineret og fælles 
fakturering og opkrævning af 
rettighedsindtægter.
4. Den i stk. 2 omhandlede 
samarbejdsprocedure skal sætte 
forvaltningsselskaberne i stand til at 
koordinere faktureringen til brugerne på 
en sådan måde, at én bruger modtager én 
fælles faktura for rettigheder til de værker 
og andre beskyttede frembringelser, som 
der er blevet udstedt licens til. Denne ene 
faktura skal være gennemsigtig og 
indeholde navnene på de omhandlede 
forvaltningsselskaber, lister over værker 
og andre beskyttede frembringelser, som 
der er blevet udstedt licens til, samt de 
dertil hørende faktiske brugere. 
Fakturaen bør også mindst tydeligt vise de 
proportionelle beløb, som tilkommer 
rettighedshaverne, og de beløb, som 
anvendes til dækning af 
forvaltningsgebyrer.
5. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på 
kollektiv forvaltning af online 
musikrettigheder og kollektiv forvaltning 
af rettigheder til værker og andre 
frembringelser på et multiterritorialt 
grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 197
Emma McClarkin
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Forslag til direktiv
Artikel 15 a (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
1. Kollektive forvaltningsorganisationer 
indfører passende 
kommunikationsprocedurer, der gør det 
muligt for en bruger at fremsende alle 
nødvendige oplysninger om brugen af en 
licens, herunder en rapport om den 
faktiske brug af værkerne, til 
forvaltningsselskabet præcist og inden for 
den i fællesskab aftalte tidsfrist for den 
omhandlede licens.
2. Kollektive forvaltningsorganisationer 
kan indføre en procedure for deres 
indbyrdes samarbejde til gavn for deres 
rettighedshavere, medlemmer og brugere. 
Denne samarbejdsprocedure kunne 
omfatte samling af oplysninger om de 
licenser, der er udstedt, og brugen af 
værker og andre beskyttede 
frembringelser. I denne henseende kræver 
omkostningerne og fordelene ved en 
fælles database og fælles fakturering 
yderligere vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskaberne ad elektronisk vej 
og uden unødig forsinkelse stiller 
følgende oplysninger til rådighed på 
anmodning af enhver rettighedshaver, 
hvis rettigheder de repræsenterer, ethvert 

udgår
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forvaltningsselskab, på hvis vegne det 
forvalter rettigheder i henhold til en 
repræsentationsaftale, eller enhver 
bruger:
a) standard licensaftaler og gældende 
tariffer
b) det repertoire og de rettigheder, de 
forvalter, og de medlemsstater, der er 
omfattet
c) en liste over de repræsentationsaftaler, 
de har indgået, herunder oplysninger om 
andre forvaltningsselskaber, der er 
involveret, det repertoire, der 
repræsenteres, og det territoriale 
anvendelsesområde, der er omfattet af en 
sådan aftale.

Or. en

Ændringsforslag 199
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at
forvaltningsselskaberne ad elektronisk vej 
og uden unødig forsinkelse stiller følgende 
oplysninger til rådighed på anmodning af 
enhver rettighedshaver, hvis rettigheder 
de repræsenterer, ethvert 
forvaltningsselskab, på hvis vegne det 
forvalter rettigheder i henhold til en 
repræsentationsaftale, eller enhver 
bruger:

1. Medlemsstaterne skal sikre, at kollektive 
forvaltningsorganisationer stiller følgende 
oplysninger til rådighed for offentligheden
på den kollektive 
forvaltningsorganisations websted:

Or. en

Begrundelse

Grundlæggende oplysninger om tariffer, licensaftaler, repertoire og repræsentationsaftaler er 
væsentlige for et velfungerende og transparent marked for kreative varer. Grundlæggende 
oplysninger om priser og hvad, der sælges, bør ikke begrænses til afgivelse efter anmodning. 
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Hvis dette ændringsforslag vedtages, kan listen i stk. 18.1 flyttes som en tilføjelse til 19.1 og 
18.1 kan slettes.

Ændringsforslag 200
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskaberne ad elektronisk vej 
og uden unødig forsinkelse stiller følgende 
oplysninger til rådighed på anmodning af 
enhver rettighedshaver, hvis rettigheder 
de repræsenterer, ethvert 
forvaltningsselskab, på hvis vegne det 
forvalter rettigheder i henhold til en 
repræsentationsaftale, eller enhver 
bruger:

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskaberne ad elektronisk vej 
og uden unødig forsinkelse stiller følgende 
oplysninger, som offentliggøres, til 
rådighed:

Or. de

Ændringsforslag 201
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det repertoire og de rettigheder, de 
forvalter, og de medlemsstater, der er 
omfattet

b) det repertoire og de rettigheder, de 
forvalter, og de medlemsstater, der er
dækket, eller, hvor repertoiret på grund af 
forvaltningsselskabets virkefelt ikke kan 
fastlægges, de kategorier af værker eller 
andre frembringelser, de repræsenterer, 
de rettigheder, de forvalter, og de 
medlemsstater, der er omfattet

Or. en
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Ændringsforslag 202
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Desuden skal forvaltningsselskaber på 
anmodning af en rettighedshaver eller 
ethvert forvaltningsselskab, give adgang 
til oplysninger om værker, for hvilke en 
eller flere rettighedshavere ikke er blevet 
identificeret, herunder, hvis de foreligger, 
deres titel, navnet på ophavsmanden, 
navnet på forlæggeren og alle andre 
relevante oplysninger, der kan være 
nødvendige for at identificere 
rettighedshaverne.

2. Desuden skal kollektive 
forvaltningsorganisationer gøre
oplysninger om værker, for hvilke en eller 
flere rettighedshavere ikke er blevet 
identificeret, offentligt tilgængelige i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2012/28/EU om visse tilladte 
anvendelser af forældreløse værker,
herunder, hvis de foreligger, deres titel, 
navnet på ophavsmanden, navnet på 
forlæggeren og alle andre relevante 
oplysninger, der kan være nødvendige for 
at identificere rettighedshaverne.

Or. en

Begrundelse

Rettighedshavere, der ikke er medlemmer af et forvaltningsselskab, bør være i stand til at 
kontrollere, om nogen af deres værker er opført som uidentificerede. Desuden er disse 
oplysninger værdifulde for brugere samt for slutbrugere. Direktivet om forældreløse værker 
indeholder bestemmelser om, hvordan man håndterer situationen, når rettighedshavere ikke 
kan findes, så for at sikre overensstemmelse bør der henvises til det direktiv.

Ændringsforslag 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Desuden skal forvaltningsselskaber på 
anmodning af en rettighedshaver eller 
ethvert forvaltningsselskab, give adgang til 
oplysninger om værker, for hvilke en eller 
flere rettighedshavere ikke er blevet 
identificeret, herunder, hvis de foreligger, 

2. Forvaltningsselskaber skal 
forvaltningsselskaber på anmodning af en 
rettighedshaver eller ethvert 
forvaltningsselskab, give adgang til 
oplysninger om værker, for hvilke en eller 
flere rettighedshavere ikke er blevet 
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deres titel, navnet på ophavsmanden, 
navnet på forlæggeren og alle andre 
relevante oplysninger, der kan være 
nødvendige for at identificere 
rettighedshaverne.

identificeret, herunder, hvis de foreligger, 
deres titel, navnet på ophavsmanden, 
navnet på forlæggeren og alle andre 
relevante oplysninger, der kan være 
nødvendige for at identificere 
rettighedshaverne.

Or. en

Ændringsforslag 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at et
forvaltningsselskab offentliggør følgende 
oplysninger:

1. Medlemsstaterne skal sikre, at en 
kollektiv forvaltningsorganisation via et
offentligt tilgængeligt websted stiller 
mindst følgende oplysninger til rådighed:

Or. en

Ændringsforslag 205
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) en oversigt over alle de musikværker 
og musikrettigheder, der forvaltes.

Or. de

Ændringsforslag 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra g a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) en liste over de rettigheder, kategorier 
af rettigheder eller typer af værker, som 
frivilligt er blevet udelukket af 
rettighedshavere fra den kollektive 
forvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 207
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) standardlicensaftaler og gældende 
tariffer.

Or. en

Ændringsforslag 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) det repertoire og de rettigheder, de 
forvalter, og de medlemsstater, der er 
omfattet.

Or. en

Ændringsforslag 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra g d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gd) en liste over de 
repræsentationsaftaler, de har indgået, 
herunder oplysninger om andre 
forvaltningsselskaber, der er involveret, 
det repertoire, der repræsenteres, og det 
territoriale anvendelsesområde, der er 
omfattet af en sådan aftale.

Or. en

Ændringsforslag 210
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan beslutte, at punkt 
1, litra a), f) og g), i bilag I ikke finder 
anvendelse på et forvaltningsselskab, som 
på statustidspunktet ikke overskrider de 
numeriske grænser for to af følgende tre 
kriterier:

udgår

a) balancesum: 350 000 EUR
b) nettoomsætning: 700 000 EUR
c) gennemsnitligt antal medarbejdere i 
løbet af regnskabsåret: 10.

Or. en

Ændringsforslag 211
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan beslutte, at punkt 
1, litra a), f) og g), i bilag I ikke finder 
anvendelse på et forvaltningsselskab, som 
på statustidspunktet ikke overskrider de 
numeriske grænser for to af følgende tre 
kriterier:

udgår

a) balancesum: 350 000 EUR
b) nettoomsætning: 700 000 EUR
c) gennemsnitligt antal medarbejdere i 
løbet af regnskabsåret: 10.

Or. de

Ændringsforslag 212
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan beslutte, at punkt 
1, litra a), f) og g), i bilag I ikke finder
anvendelse på et forvaltningsselskab, som 
på statustidspunktet ikke overskrider de 
numeriske grænser for to af følgende tre 
kriterier:

5. Punkt 1, litra a), f) og g), i bilag I finder
ikke anvendelse på en kollektiv
forvaltningsorganisation, som på 
statustidspunktet ikke overskrider de 
numeriske grænser for to af følgende tre 
kriterier:

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med bedre regulering og Kommissionens forpligtelser kan 
medlemsstaterne undtage mikroenheder fra visse, potentielt byrdefulde krav.

Ændringsforslag 213
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskaber, der er etableret på 
deres område, opfylder kravene i dette 
afsnit, når de udsteder multiterritoriale 
licenser til online-musikrettigheder.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskaber, der er aktive på 
deres område, opfylder kravene i dette 
afsnit, når de udsteder multiterritoriale 
licenser til online-musikrettigheder.

Or. en

Begrundelse

For at undgå at man kan omgå reglerne ved at etablere sig uden for EU, bør direktivet gælde 
for alle forvaltningsselskaber, der er aktive i mindst én medlemsstat. Artiklen bør være i 
overensstemmelse med artikel 2.

Ændringsforslag 214
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et forvaltningsselskab, som udsteder 
multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder, skal ad elektronisk vej 
give online-musiktjenesteydere, 
rettighedshavere og andre 
forvaltningsselskaber ajourførte 
oplysninger, der gør det muligt at 
identificere det online-musikrepertoire, det 
repræsenterer. Dette omfatter de 
musikværker, der repræsenteres, de 
rettigheder, der repræsenteres, helt eller 
delvis, og de medlemsstater, der 
repræsenteres.

1. Et forvaltningsselskab, som udsteder 
multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder, skal stille ajourførte 
oplysninger til rådighed for at gøre det 
muligt at identificere det online-
musikrepertoire, det repræsenterer. Dette 
omfatter de musikværker, der 
repræsenteres, de rettigheder, der 
repræsenteres, helt eller delvis, og de 
medlemsstater, der repræsenteres.

Or. en

Ændringsforslag 215
Christian Engström
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Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsselskabet kan træffe 
passende foranstaltninger til at beskytte 
dataenes nøjagtighed og integritet, at 
kontrollere deres genanvendelse og at 
beskytte personoplysninger og 
kommercielt følsomme oplysninger.

2. Forvaltningsselskabet kan træffe 
passende foranstaltninger til at beskytte 
dataenes nøjagtighed og integritet og at 
beskytte personoplysninger og, når det er 
nødvendigt, kommercielt følsomme 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Forvaltningsselskaber bør ikke tildeles en altomfattende beføjelse til at begrænse 
"genanvendelsen" af oplysninger, hvilket er en vigtig grundlæggende menneskerettighed.

Ændringsforslag 216
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal fremme og 
opmuntre kollektive 
forvaltningsorganisationer og 
kommercielle operatører til at oprette en 
præcis, fuldstændig og opdateret Global 
Repertoire Database for at lette 
udstedelsen af multiterritoriale licenser og 
multirepertoirelicenser.

Or. en

Ændringsforslag 217
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et forvaltningsselskab, som udsteder 
multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder, skal indføre procedurer, 
der gør det muligt for rettighedshaverne og
andre forvaltningsselskaber at gøre 
indsigelse mod indholdet af de data, der er 
omhandlet i artikel 22, stk. 2, eller 
oplysninger i henhold til artikel 23, hvis 
sådanne rettighedshavere og
forvaltningsselskaber, på grundlag af 
rimeligt bevismateriale, har grund til at tro, 
at data eller oplysninger er urigtige i 
forbindelse med deres online-
musikrettigheder. Hvor kravet er 
tilstrækkeligt dokumenteret, skal 
forvaltningsselskabet sikre, at de 
pågældende data eller oplysninger 
korrigeres uden unødig forsinkelse.

1. Et forvaltningsselskab, som udsteder 
multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder, skal indføre procedurer, 
der gør det muligt for rettighedshaverne,
andre forvaltningsselskaber og brugere at 
gøre indsigelse mod indholdet af de data, 
der er omhandlet i artikel 22, stk. 2, eller 
oplysninger i henhold til artikel 23, hvis 
sådanne rettighedshavere, 
forvaltningsselskaber og brugere, på 
grundlag af rimeligt bevismateriale, har 
grund til at tro, at data eller oplysninger er 
urigtige i forbindelse med deres online-
musikrettigheder. Hvor kravet er 
tilstrækkeligt dokumenteret, skal 
forvaltningsselskabet sikre, at de 
pågældende data eller oplysninger 
korrigeres uden unødig forsinkelse.

Or. en

Begrundelse

Brugere har også en legitim interesse i, at de oplysninger, som den kollektive 
forvaltningsorganisation sidder inde med, er nøjagtige.

Ændringsforslag 218
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvor det er muligt, og først når 
omkostningerne og fordelene ved en 
fælles faktura er vurderet, kan den 
kollektive forvaltningsorganisation, med 
henblik på gennemførelsen af stk. 3 og 4, 
oprette en samarbejdsprocedure med 
andre kollektive 
forvaltningsorganisationer om at sørge 
for, at online-musiktjenesteydere får 



PE508.268v06-00 98/110 AM\933267DA.doc

DA

udstedt en enkelt fælles faktura som 
omhandlet i artikel 15a.

Or. en

Ændringsforslag 219
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En repræsentationsaftale mellem
forvaltningsselskaber, hvormed et 
forvaltningsselskab giver et andet 
forvaltningsselskab bemyndigelse at 
udstede multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder i sit egen musikrepertoire, 
skal være af ikke-eksklusiv karakter. Det 
bemyndigede forvaltningsselskab skal 
forvalte de pågældende online-rettigheder 
på ikke-diskriminerende vilkår.

1. For at muliggøre en sammenlægning af 
flere forskellige repertoirer og kunne 
udstede multirepertoirelicenser og 
multiterritoriale licenser skal kollektive 
forvaltningsorganisationer have mulighed 
for at indgå repræsentationsaftaler med 
andre kollektive 
forvaltningsorganisationer med henblik 
på at koordinere og effektivisere sådanne 
licenser på lige og ikke-diskriminerende 
vilkår. En repræsentationsaftale mellem
kollektive forvaltningsorganisationer, 
hvormed en kollektiv 
forvaltningsorganisation giver en anden 
kollektiv forvaltningsorganisation
bemyndigelse til at udstede 
multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder i sit egen musikrepertoire, 
skal fortsat give den bemyndigende 
organisation mulighed for at bemyndige 
en anden organisation.

Or. en

Ændringsforslag 220
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En repræsentationsaftale mellem 
forvaltningsselskaber, hvormed et 
forvaltningsselskab giver et andet 
forvaltningsselskab bemyndigelse at 
udstede multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder i sit egen musikrepertoire, 
skal være af ikke-eksklusiv karakter. Det 
bemyndigede forvaltningsselskab skal 
forvalte de pågældende online-rettigheder 
på ikke-diskriminerende vilkår.

1. En repræsentationsaftale mellem 
forvaltningsselskaber, hvormed et 
forvaltningsselskab giver et andet 
forvaltningsselskab bemyndigelse at 
udstede multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder i sit egen musikrepertoire, 
skal være af ikke-eksklusiv karakter. Dette 
forhindrer ikke den relevante kollektive 
forvaltningsorganisations ret til at 
overlade det til et begrænset antal af de 
øvrige kollektive 
forvaltningsorganisationer eller online 
rettighedspuljer at udstede 
multiterritoriale licenser til online 
musikrettigheder i sit eget musikrepertoire 
og til at deltage i et begrænset antal 
online rettighedspuljer.

Or. en

Ændringsforslag 221
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En repræsentationsaftale mellem
forvaltningsselskaber, hvormed et 
forvaltningsselskab giver et andet 
forvaltningsselskab bemyndigelse at 
udstede multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder i sit egen musikrepertoire, 
skal være af ikke-eksklusiv karakter. Det 
bemyndigede forvaltningsselskab skal 
forvalte de pågældende online-rettigheder 
på ikke-diskriminerende vilkår.

1. En repræsentationsaftale mellem
kollektive forvaltningsorganisationer, 
hvormed en kollektiv 
forvaltningsorganisation giver en anden 
kollektiv forvaltningsorganisation
bemyndigelse til at udstede 
multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder i sit egen musikrepertoire, 
skal fortsat give den bemyndigende 
kollektive forvaltningsorganisation 
mulighed for at bemyndige en anden 
kollektiv forvaltningsorganisation.

Or. en
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Begrundelse

Det bemyndigende selskab bør bevare retten (hvilket er det, der menes med ikke-eksklusivitet) 
til at bemyndige en anden kollektiv forvaltningsorganisation til at forvalte sit repertoire. Dette 
bør fremgå udtrykkeligt.

Ændringsforslag 222
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at muliggøre en sammenlægning af 
repertoirer til udstedelse af 
multirepertoirelicenser og 
multiterritoriale licenser til definerede 
territorier skal kollektive 
forvaltningsorganisationer have mulighed 
for at indgå repræsentationsaftaler med 
andre kollektive 
forvaltningsorganisationer, der er 
begrænset til specifikke territorier på lige 
og ikke-diskriminerende vilkår.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at angive kollektive forvaltningsorganisationers mulighed for at indgå aftaler 
for specifikke territorier i stedet for kun at have forpligtelsen til at indgå aftaler for hele 
Europa.

Ændringsforslag 223
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den bemyndigede kollektive 
forvaltningsorganisation skal forvalte de 
pågældende online-rettigheder på ikke-
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diskriminerende vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 224
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne fremmer 
samarbejdet mellem kollektive 
forvaltningsorganisationer inden for 
forvaltning, administration og licensering 
af rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 225
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne sikrer, at kollektive 
forvaltningsorganisationer bevarer retten 
til uafhængigt at fastsætte betingelserne, 
navnlig i relation til tariffer, i henhold til 
hvilke de bemyndiger anvendelse af deres 
repertoire.

Or. en

Ændringsforslag 226
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 d (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Medlemsstaterne sikrer, at 
repræsentationsaftaler og online 
rettighedspuljer, udvekslinger af 
oplysninger samt andre former for 
samarbejde mellem kollektive 
forvaltningsorganisationer med henblik 
på tildeling og administration af 
multiterritoriale licenser og 
multirepertoirelicenser og/eller med 
henblik på at oprette gensidigt acceptable 
tariffer og betingelser for sådanne 
licenser undtages fra anvendelse af 
bestemmelser i konkurrencelovgivningen, 
der forbyder aftaler og samordnet praksis, 
som har det mål eller den virkning at 
begrænse konkurrencen.

Or. en

Ændringsforslag 227
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den bemyndigende kollektive 
forvaltningsorganisation kan vælge at 
begrænse bemyndigelsen, som den giver 
andre kollektive 
forvaltningsorganisationer til 
repræsentation af sit eget repertoire, til 
visse specifikke territorier.

Or. en

Begrundelse

For at kollektive forvaltningsorganisationer kan beholde en vis grad af fleksibilitet, når de 
danner knudepunkter, er det vigtigt, at repræsentationsaftaler giver plads til valg af 
territorier i stedet for hele EU som den eneste territoriale valgmulighed.
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Ændringsforslag 228
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne fremmer, eventuelt 
på de samme betingelser, samarbejde 
mellem kollektive 
forvaltningsorganisationer inden for 
forvaltning, administration og licensering 
af rettigheder og skaber de retlige rammer 
for deres start og aktivitet på tværs af 
grænser.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne får pålagt en forpligtelse til at vedtage nationale love til at 
lette licensering på tværs af grænser, da nogle eksisterende nationale ordninger er 
blokerende for dette mål.

Ændringsforslag 229
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne fremmer, eventuelt 
på de samme betingelser, samarbejde 
mellem kollektive 
forvaltningsorganisationer inden for 
forvaltning, administration og licensering 
af rettigheder og skaber de retlige rammer 
for deres start og aktivitet på tværs af 
grænser.

Or. en
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Ændringsforslag 230
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det anmodede forvaltningsselskab, som 
beslutter ikke at acceptere den i stk. 1 
omhandlede anmodning, skal skriftligt 
oplyse det anmodende forvaltningsselskab 
om sin beslutning og om de grunde, der 
ligger bag en sådan beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Administrationsgebyret for den tjeneste, 
som det anmodede forvaltningsselskab 
leverer til det anmodende selskab, må ikke 
overstige de rimelige omkostninger, der 
afholdes af det anmodede 
forvaltningsselskab i forbindelse med 
forvaltningen af det anmodende 
forvaltningsselskabs repertoire og en 
rimelig fortjenstmargen.

Administrationsgebyret for den tjeneste, 
som det anmodede forvaltningsselskab 
leverer til det anmodende selskab, må ikke 
overstige de rimelige omkostninger, der 
afholdes af det anmodede 
forvaltningsselskab i forbindelse med 
forvaltningen af det anmodende 
forvaltningsselskabs repertoire.

Or. en

Ændringsforslag 232
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den anmodede kollektive 
forvaltningsorganisation er forpligtet til 
aktivt at repræsentere den anmodende 
kollektive forvaltningsorganisations 
rettigheder på samme måde og på ikke-
diskriminerende vis, som den 
repræsenterer sit eget repertoire, når den 
udsteder eller tilbyder multiterritoriale 
licenser.

Or. en

Begrundelse

I udførelsesforpligtelsen ligger der en forpligtelse til, at repertoirer behandles lige, og at der 
fra brugere af disse sammenlagte repertoirer opkræves de samme tariffer.

Ændringsforslag 233
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Den anmodede kollektive 
forvaltningsorganisation udsteder licens 
for den anmodende kollektive 
forvaltningsorganisations repertoire i sine 
forbindelser med brugere på samme 
vilkår, som gælder for organisationens 
eget repertoire, og udelukker ikke den 
anmodende organisations repertoire fra 
det licenserede repertoire, medmindre den 
anmodende organisation udtrykkeligt 
giver sit samtykke til en sådan 
udelukkelse.

Or. en

Begrundelse

Hvor der gælder en indførelsesforpligtelse, bør en udførelsesforpligtelse også være gældende.
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Dette er den eneste garanti for, at repertoiret er en del af licensaftaler.

Ændringsforslag 234
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Hvor den anmodende kollektive 
forvaltningsorganisations anmodning om 
at repræsentere sine rettigheder i 
overensstemmelse med artikel 28 afvises 
af alle anmodede kollektive 
forvaltningsorganisationer, der 
overholder dette direktivs afsnit III, kan 
den anmodende kollektive 
forvaltningsorganisation tilbyde eller 
udstede multiterritoriale licenser til de 
online-musikrettigheder i sit eget 
repertoire for de territorier, hvor den har 
modtaget udtrykkelig bemyndigelse fra 
sine medlemmer og/eller andre kollektive 
forvaltningsorganisationer.

Or. en

Begrundelse

Der ligger ingen tilskyndelse for kollektive forvaltningsorganisationer, der overholder afsnit 
III, til at blive et "knudepunkt" for andre kollektive forvaltningsorganisationer, da en sådan 
handling vil føre til flere byrder og administrationsomkostninger for sådanne kollektive 
forvaltningsorganisationer.

Ændringsforslag 235
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Det anmodede og anmodende 
forvaltningsselskab kan blive enige om et 



AM\933267DA.doc 107/110 PE508.268v06-00

DA

fradrag som supplement til 
forvaltningsgebyret til sociale, kulturelle 
og uddannelsesmæssige tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 236
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18, stk. 1, litra a) og c), artikel 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 32 og 36 finder ligeledes 
anvendelse på enheder, der helt eller delvis 
ejes af et forvaltningsselskab, og som 
tilbyder eller udsteder multiterritoriale 
licenser til online-musikrettigheder.

Artikel 18, stk. 1, litra c), artikel 19, stk. 1, 
litra fa), artikel 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 32 og 36 finder ligeledes 
anvendelse på enheder, der helt eller delvis 
ejes af et forvaltningsselskab, og som 
tilbyder eller udsteder multiterritoriale 
licenser til online-musikrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 237
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 og 29 finder ikke anvendelse, 
såfremt en sådan enhed udsteder eller 
tilbyder at udstede multiterritoriale 
licenser til en individuel rettighedshavers 
online-musikrettigheder eller blot 
sammenlægger rettigheder til de samme 
musikværker med det ene formål at kunne 
udstede fælles licens for både 
reproduktions- og udsendelsesrettigheder 
til sådanne værker.

Or. en
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Ændringsforslag 238
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kravene i dette afsnit finder ikke 
anvendelse på forvaltningsselskaber, der på 
grundlag af frivillig sammenlægning af de 
krævede rettigheder, i overensstemmelse 
med konkurrencereglerne artikel 101 og 
102 i TEUF, udsteder en multiterritorial
licens til online-musikrettigheder, som 
kræves af et radio- og tv-selskab med 
henblik på kommunikation eller
tilrådighedsstillelse for almenheden af sine 
radio- og tv-programmer samtidig med 
eller efter deres første udsendelse samt
ethvert online-materiale, der er fremstillet 
af radio- og tv-selskabet, der er 
accessorisk til den første udsendelse af 
radio- og tv-programmer.

Kravene i dette afsnit finder ikke 
anvendelse på forvaltningsselskaber, der på 
grundlag af frivillig sammenlægning af de 
krævede rettigheder, i overensstemmelse 
med konkurrencereglerne artikel 101 og 
102 i TEUF, udsteder en licens til online-
musikrettigheder, som kræves af et radio-
og tv-selskab med henblik på 
tilrådighedsstillelse af sine radio- og tv-
programmer samt andre online-tilbud.

Or. de

Ændringsforslag 239
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at
forvaltningsselskaber giver deres 
medlemmer og rettighedshavere adgang til 
effektive og hurtige procedurer for 
behandling af klager og for løsning af 
tvister, navnlig i forbindelse med 
bemyndigelsen til at forvalte rettigheder og 
ophævelsen eller tilbagetrækningen af 
rettigheder, medlemskabsvilkår 

1. Medlemsstaterne skal sikre, at kollektive 
forvaltningsorganisationer giver deres 
medlemmer og rettighedshavere adgang til 
effektive og hurtige procedurer for 
behandling af klager og for løsning af 
tvister, navnlig i forbindelse med 
bemyndigelsen til at forvalte rettigheder og 
ophævelsen eller tilbagetrækningen af 
rettigheder, medlemskabsvilkår 
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opkrævning af skyldige beløb, der tilfalder 
rettighedshavere, fradrag og fordeling.

opkrævning af skyldige beløb, der tilfalder 
rettighedshavere, fradrag og fordeling.
Procedurerne for behandling af klager og 
løsning af tvister er uafhængige.

Or. en

Ændringsforslag 240
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 35 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tvistbilæggelse for brugerne Tvistbilæggelse med brugerne

Or. de

Ændringsforslag 241
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at tvister 
mellem forvaltningsselskaber og brugere 
om gældende eller foreslåede 
licensbetingelser, tariffer og enhver 
afvisning af at udstede en licens, kan 
forelægges for retten og, hvis dette er 
relevant, et uafhængigt og upartisk 
tvistbilæggelsesorgan.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at tvister 
mellem forvaltningsselskaber og brugere 
om gældende eller foreslåede 
licensbetingelser, tariffer og enhver 
afvisning af at udstede en licens, kan 
forelægges for et uafhængigt og upartisk 
tvistbilæggelsesorgan.

Or. en

Begrundelse

Brugere bør også have adgang til tvistbilæggelse. Retten til også (eller i stedet for) at gå til 
retten er dækket af stk. 2 og behøver ikke nævnes her.
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Ændringsforslag 242
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at de i 
artikel 39 omhandlede kompetente 
myndigheder til stadighed overvåger, at 
forvaltningsselskaber, der er etableret på 
deres område, ved udstedelse af 
multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder overholder de krav, der er 
fastsat i afsnit III i dette direktiv.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at de i 
artikel 39 omhandlede kompetente 
myndigheder til stadighed overvåger, at 
forvaltningsselskaber, der er aktive på 
deres område, ved udstedelse af 
multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder overholder de krav, der er 
fastsat i afsnit III i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med definitionen i artikel 2.


