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Amendement 56
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De verspreiding van door het 
auteursrecht en de naburige rechten 
beschermde content en de aanverwante 
diensten, waaronder boeken, audiovisuele 
producties en muziekopnamen, vereisen 
licentieverlening van rechten door 
verschillende houders van auteursrechten 
en naburige rechten, zoals auteurs, 
uitvoerenden, producenten en uitgevers. 
Het is gebruikelijk dat de rechthebbenden 
kiezen tussen individueel of collectief 
beheer van hun rechten. Het beheer van 
auteursrechten en naburige rechten omvat 
de verlening van licenties aan gebruikers, 
het toezicht op licentienemers en het 
gebruik van rechten, de handhaving van 
auteursrechten en naburige rechten, de 
inning van inkomsten op grond van de 
exploitatie van rechten en de uitkering van 
de verschuldigde bedragen aan de 
rechthebbenden. Rechtenbeheerders maken 
het mogelijk dat rechthebbenden worden 
beloond voor vormen van gebruik die zij 
niet zelf zouden kunnen beheersen of 
handhaven, bijvoorbeeld op niet-
binnenlandse markten. Bovendien spelen 
ze een belangrijke sociale en culturele rol 
als bevorderaars van de verscheidenheid 
van cultuuruitingen doordat ze de markt 
toegankelijk maken voor het kleinste en 
minst populaire repertoire. Artikel 167 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie schrijft voor dat de 
Unie bij haar optreden culturele aspecten 
in aanmerking neemt, in het bijzonder 
teneinde de verscheidenheid van haar 
culturen te eerbiedigen en te bevorderen.

(2) De verspreiding van door het 
auteursrecht en de naburige rechten 
beschermde content en de aanverwante 
diensten, waaronder boeken, audiovisuele 
producties en muziekopnamen, vereisen 
licentieverlening van rechten door 
verschillende houders van auteursrechten 
en naburige rechten, zoals auteurs, 
uitvoerenden, producenten en uitgevers. 
Het is gebruikelijk dat de rechthebbenden 
kiezen tussen individueel of collectief 
beheer van hun rechten. Het beheer van 
auteursrechten en naburige rechten omvat 
de verlening van licenties aan gebruikers, 
het toezicht op licentienemers en het 
gebruik van rechten, de handhaving van 
auteursrechten en naburige rechten, de 
inning van inkomsten op grond van de 
exploitatie van rechten en de uitkering van 
de verschuldigde bedragen aan de 
rechthebbenden. Rechtenbeheerders maken 
het mogelijk dat rechthebbenden worden 
beloond voor vormen van gebruik die zij 
niet zelf zouden kunnen beheersen of 
handhaven, bijvoorbeeld op niet-
binnenlandse markten. Bovendien spelen 
ze een belangrijke sociale en culturele rol 
als bevorderaars van de verscheidenheid 
van cultuuruitingen doordat ze de markt 
toegankelijk maken voor het kleinste en 
minst populaire repertoire.
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Or. en

Amendement 57
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De diensten die organisaties voor 
collectief beheer verlenen aan 
rechthebbenden en gebruikers zijn 
essentieel voor de ontwikkeling en de 
instandhouding van het culturele leven in 
Europa en voor de groei van cultureel 
diverse creatieve industrieën. Organisaties 
voor collectief rechtenbeheer 
ondersteunen artiesten door belangrijke 
sociale en culturele activiteiten op te 
zetten en door de toegang van veeleisende 
of minder populaire repertoires en van 
nieuwe artiesten tot de markt te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 58
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 167 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie schrijft voor dat de Unie bij haar 
optreden culturele aspecten in 
aanmerking neemt, in het bijzonder 
teneinde de verscheidenheid van haar 
culturen te eerbiedigen en te bevorderen. 
Hieruit volgt dat de lidstaten culturele 
verscheidenheid moeten bestendigen, 
eerbiedigen en bevorderen. Organisaties 
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voor collectief beheer spelen een 
belangrijk rol in de bevordering van de 
diversiteit van cultuuruitingen, enerzijds 
doordat ze de toegang tot de markt van 
kleine en minder populaire repertoires 
mogelijk maken, anderzijds doordat ze 
sociale, culturele en educatieve diensten 
ten behoeve van hun rechthebbenden en 
van het publiek aanbieden. Dit moet ook 
in de toekomst zo blijven.

Or. en

Amendement 59
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In de Unie gevestigde 
rechtenbeheerders moeten – als 
dienstverleners – voldoen aan de 
nationale regelgeving op grond van 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende diensten op de interne 
markt, die bedoeld is als wettelijk kader 
voor het waarborgen van de vrijheid van 
vestiging en het vrije verkeer van diensten 
tussen de lidstaten. Dit houdt in dat het 
rechtenbeheerders vrij moet staan hun 
diensten grensoverschrijdend aan te 
bieden om in andere lidstaten verblijvende 
of gevestigde rechthebbenden te 
vertegenwoordigen of licenties te verlenen 
aan in andere lidstaten verblijvende of 
gevestigde gebruikers.

Schrappen

Or. en

Amendement 60
Sabine Verheyen
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In de Unie gevestigde 
rechtenbeheerders moeten – als 
dienstverleners – voldoen aan de 
nationale regelgeving op grond van 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende diensten op de interne 
markt, die bedoeld is als wettelijk kader 
voor het waarborgen van de vrijheid van 
vestiging en het vrije verkeer van diensten 
tussen de lidstaten. Dit houdt in dat het 
rechtenbeheerders vrij moet staan hun 
diensten grensoverschrijdend aan te 
bieden om in andere lidstaten verblijvende 
of gevestigde rechthebbenden te 
vertegenwoordigen of licenties te verlenen 
aan in andere lidstaten verblijvende of 
gevestigde gebruikers.

Schrappen

Or. de

Amendement 61
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In de Unie gevestigde 
rechtenbeheerders moeten – als 
dienstverleners – voldoen aan de nationale 
regelgeving op grond van Richtlijn 
2006/123/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 december 2006 
betreffende diensten op de interne markt, 
die bedoeld is als wettelijk kader voor het 
waarborgen van de vrijheid van vestiging 
en het vrije verkeer van diensten tussen de 
lidstaten. Dit houdt in dat het

(3) In de Unie gevestigde 
rechtenbeheerders moeten – als 
dienstverleners – voldoen aan de nationale 
regelgeving op grond van Richtlijn 
2006/123/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 december 2006 
betreffende diensten op de interne markt, 
die bedoeld is als wettelijk kader voor het 
waarborgen van de vrijheid van vestiging 
en het vrije verkeer van diensten tussen de 
lidstaten. Dit houdt in dat 
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rechtenbeheerders vrij moet staan hun 
diensten grensoverschrijdend aan te bieden 
om in andere lidstaten verblijvende of 
gevestigde rechthebbenden te 
vertegenwoordigen of licenties te verlenen 
aan in andere lidstaten verblijvende of 
gevestigde gebruikers.

rechtenbeheerders in staat moeten zijn hun 
diensten grensoverschrijdend aan te bieden 
om in andere lidstaten verblijvende of 
gevestigde rechthebbenden te 
vertegenwoordigen of licenties te verlenen 
aan in andere lidstaten verblijvende of 
gevestigde gebruikers.

Or. en

Motivering

De autoriteiten van de lidstaten moeten kunnen blijven beslissen of rechtenbeheerders 
toestemming krijgen voor de uitoefening van hun activiteiten.

Amendement 62
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Deze richtlijn bevat de 
minimumbepalingen die nodig zijn om het 
vrije verkeer van diensten tot stand te 
brengen. De richtlijn laat de maatregelen 
die de lidstaten, in overeenstemming met 
de wetgeving van de Unie, treffen voor het 
beschermen en bevorderen van de 
culturele en taalkundige verscheidenheid, 
alsook hun sociale maatregelen ten 
behoeve van kunstenaars, onverlet. Het 
begrip dwingende redenen van algemeen 
belang, waar een aantal bepalingen van 
deze richtlijn op stoelt, is gaandeweg door 
het Hof van Justitie ontwikkeld in zijn 
rechtspraak betreffende de artikelen 43 en 
49 VWEU, en kan zich nog verder 
ontwikkelen. Dit begrip omvat ten minste 
de onderstaande, voor deze richtlijn 
relevante gronden: sociale doelstellingen, 
de bescherming van de afnemer van de 
diensten, de bescherming van het 
intellectuele eigendom, culturele 
doelstellingen, de bevordering van de 
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nationale taal, en de handhaving van het 
nationale historische en culturele erfgoed.

Or. de

Amendement 63
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Er bestaan belangrijke verschillen in de 
nationale regelgeving voor het 
functioneren van rechtenbeheerders, in het 
bijzonder ten aanzien van hun transparantie 
en verantwoordingsplicht ten opzichte van 
hun leden en rechthebbenden. Naast de 
moeilijkheden die niet-binnenlandse 
rechthebbenden ondervinden bij de 
uitoefening van hun rechten en het vaak te 
slechte financiële beheer van de geïnde 
inkomsten, leiden problemen met het 
functioneren van rechtenbeheerders tot
ondoelmatigheden in de exploitatie van 
auteursrechten en naburige rechten op de 
interne markt ten nadele van de leden van 
rechtenbeheerders, rechthebbenden en 
gebruikers. Deze moeilijkheden vloeien 
niet voort uit het functioneren van 
onafhankelijke aanbieders van 
rechtenbeheersdiensten die als agent voor 
rechthebbenden optreden ten behoeve van 
het beheer van hun rechten op 
commerciële basis en waarin 
rechthebbenden geen 
lidmaatschapsrechten uitoefenen.

(4) Er bestaan belangrijke verschillen in de 
nationale regelgeving voor het 
functioneren van rechtenbeheerders, in het 
bijzonder ten aanzien van hun transparantie 
en verantwoordingsplicht ten opzichte van 
hun leden en rechthebbenden. Naast de 
moeilijkheden die niet-binnenlandse 
rechthebbenden ondervinden bij de 
uitoefening van hun rechten en het vaak te 
slechte financiële beheer van de geïnde 
inkomsten, leiden problemen met het 
functioneren van rechtenbeheerders tot 
ondoelmatigheden in de exploitatie van 
auteursrechten en naburige rechten op de 
interne markt ten nadele van de leden van 
rechtenbeheerders, rechthebbenden en 
gebruikers.

Or. en

Amendement 64
Rolandas Paksas
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Er bestaan belangrijke verschillen in de 
nationale regelgeving voor het 
functioneren van rechtenbeheerders, in het 
bijzonder ten aanzien van hun transparantie 
en verantwoordingsplicht ten opzichte van 
hun leden en rechthebbenden. Naast de 
moeilijkheden die niet-binnenlandse 
rechthebbenden ondervinden bij de 
uitoefening van hun rechten en het vaak te 
slechte financiële beheer van de geïnde 
inkomsten, leiden problemen met het 
functioneren van rechtenbeheerders tot 
ondoelmatigheden in de exploitatie van 
auteursrechten en naburige rechten op de 
interne markt ten nadele van de leden van 
rechtenbeheerders, rechthebbenden en 
gebruikers. Deze moeilijkheden vloeien
niet voort uit het functioneren van 
onafhankelijke aanbieders van 
rechtenbeheersdiensten die als agent voor 
rechthebbenden optreden ten behoeve van 
het beheer van hun rechten op commerciële 
basis en waarin rechthebbenden geen 
lidmaatschapsrechten uitoefenen.

(4) Er bestaan belangrijke verschillen in de 
nationale regelgeving voor het 
functioneren van rechtenbeheerders, in het 
bijzonder ten aanzien van hun transparantie 
en verantwoordingsplicht ten opzichte van 
hun leden en rechthebbenden. Naast de 
moeilijkheden die niet-binnenlandse 
rechthebbenden ondervinden bij de 
uitoefening van hun rechten en het vaak te 
slechte financiële beheer van de geïnde 
inkomsten, leiden problemen met het 
functioneren van rechtenbeheerders tot 
ondoelmatigheden in de exploitatie van 
auteursrechten en naburige rechten op de 
interne markt ten nadele van de leden van 
rechtenbeheerders, rechthebbenden en 
gebruikers. Deze moeilijkheden vloeien 
niet voort uit het functioneren van 
onafhankelijke aanbieders van 
rechtenbeheersdiensten die als agent voor 
rechthebbenden optreden ten behoeve van 
het beheer van hun rechten op commerciële 
basis en waarin rechthebbenden geen 
lidmaatschapsrechten uitoefenen, althans 
indien zij niet rechtstreeks concurreren 
met reguliere rechtenbeheerders wat de 
inning en verdeling van aan 
rechthebbenden verschuldigde bedragen 
betreft. In dergelijke gevallen zijn de 
criteria inzake eigendom en controle door 
leden irrelevant.

Or. en

Amendement 65
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om ervoor te zorgen dat houders van 
auteursrechten en naburige rechten 
volledig profijt kunnen hebben van de 
interne markt wanneer hun rechten 
collectief worden beheerd en dat hun 
vrijheid om hun rechten uit te oefenen 
niet te zeer wordt beïnvloed, is het 
noodzakelijk dat wordt voorzien in de 
opname van passende waarborgen in de 
stichtingsdocumenten van 
rechtenbeheerders. Daarnaast mogen 
rechtenbeheerders conform Richtlijn 
2006/123/EG rechthebbenden niet direct 
of indirect discrimineren op grond van 
hun nationaliteit, verblijfplaats of 
vestigingsplaats wanneer zij 
beheersdiensten verlenen.

Schrappen

Or. en

Amendement 66
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om ervoor te zorgen dat houders van 
auteursrechten en naburige rechten 
volledig profijt kunnen hebben van de 
interne markt wanneer hun rechten 
collectief worden beheerd en dat hun 
vrijheid om hun rechten uit te oefenen niet 
te zeer wordt beïnvloed, is het noodzakelijk 
dat wordt voorzien in de opname van 
passende waarborgen in de 
stichtingsdocumenten van 
rechtenbeheerders. Daarnaast mogen 
rechtenbeheerders conform Richtlijn 
2006/123/EG rechthebbenden niet direct of 
indirect discrimineren op grond van hun 
nationaliteit, verblijfplaats of 

(8) Om ervoor te zorgen dat houders van 
auteursrechten en naburige rechten 
volledig profijt kunnen hebben van de 
interne markt wanneer hun rechten 
collectief worden beheerd en dat hun 
vrijheid om hun rechten uit te oefenen op 
geen enkele wijze wordt beïnvloed, is het 
noodzakelijk dat wordt voorzien in de 
opname van passende waarborgen in de 
stichtingsdocumenten van 
rechtenbeheerders. Daarnaast mogen 
rechtenbeheerders conform Richtlijn 
2006/123/EG rechthebbenden niet direct of 
indirect discrimineren op grond van hun 
nationaliteit, verblijfplaats of 
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vestigingsplaats wanneer zij 
beheersdiensten verlenen.

vestigingsplaats wanneer zij 
beheersdiensten verlenen. Elke directe of 
indirecte discriminatie op grond van 
vorige licenties, de omvang van het 
repertoire of de verwachte omzet moet 
worden vermeden.

Or. de

Motivering

Elke directe of indirecte discriminatie moet worden vermeden.

Amendement 67
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De vrijheid om collectieve 
beheersdiensten grensoverschrijdend te 
verlenen en te ontvangen, brengt met zich 
dat rechthebbenden de vrijheid hebben om 
een rechtenbeheerder te kiezen voor het 
beheer van hun rechten, zoals uitvoerings-
of uitzendrechten, of voor 
rechtencategorieën, zoals interactieve 
mededeling aan het publiek, mits de 
rechtenbeheerder dergelijke rechten of 
rechtencategorieën al beheert. Dit houdt in 
dat rechthebbenden hun rechten of 
rechtencategorieën eenvoudig kunnen 
terugtrekken van een rechtenbeheerder om 
ze geheel of gedeeltelijke toe te vertrouwen 
of over te dragen aan een andere 
rechtenbeheerder of een andere entiteit, 
ongeacht de lidstaat van verblijf of de 
nationaliteit van zowel de rechtenbeheerder 
als de rechthebbende. Rechtenbeheerders 
die verschillende soorten werken en andere 
materie beheren, bijvoorbeeld literair werk, 
muziek en fotografie, dienen de 
rechthebbenden dezelfde flexibiliteit toe te 
staan ten aanzien van het beheer van 

(9) De vrijheid om collectieve 
beheersdiensten grensoverschrijdend te 
verlenen en te ontvangen, brengt met zich 
dat rechthebbenden de vrijheid hebben om 
een rechtenbeheerder te kiezen voor het 
beheer van hun rechten, zoals uitvoerings-
of uitzendrechten, of voor 
rechtencategorieën, zoals interactieve 
mededeling aan het publiek, mits de 
rechtenbeheerder dergelijke rechten of 
rechtencategorieën al beheert. Dit houdt in 
dat rechthebbenden hun rechten of 
rechtencategorieën eenvoudig kunnen 
terugtrekken van een rechtenbeheerder om 
ze geheel of gedeeltelijke toe te vertrouwen 
of over te dragen aan een andere 
rechtenbeheerder of een andere entiteit, 
ongeacht de lidstaat van verblijf of de 
nationaliteit van zowel de rechtenbeheerder 
als de rechthebbende. Rechtenbeheerders 
die verschillende soorten werken en andere 
materie beheren, bijvoorbeeld literair werk, 
muziek en fotografie, dienen de 
rechthebbenden dezelfde flexibiliteit toe te 
staan ten aanzien van het beheer van 
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verschillende soorten werken en andere 
materie. Rechtenbeheerders moeten de 
rechthebbenden informeren over deze 
keuzevrijheid en hen in staat stellen haar zo 
vrijelijk mogelijk uit te oefenen. Ten slotte 
mag deze richtlijn de mogelijkheid niet 
uitsluiten dat rechthebbenden hun rechten 
individueel beheren, ook voor niet-
commercieel gebruik.

verschillende soorten werken en andere 
materie. Rechtenbeheerders moeten de 
rechthebbenden informeren over deze 
keuzevrijheid en hen in staat stellen haar zo 
vrijelijk mogelijk uit te oefenen. Ten slotte 
moet deze richtlijn de mogelijkheid dat 
rechthebbenden hun rechten individueel 
beheren, ook voor niet-commercieel 
gebruik, beschermen en versterken.

Or. de

Motivering

De richtlijn moet tot een versterking van de bescherming leiden. 

Amendement 68
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De individuele uitoefening van 
exclusieve economische rechten, waarvan 
in de audiovisuele sector vaak sprake is, 
sluit ook aan bij de doelstellingen van de 
interne markt, aangezien de 
exploitatierechten hierdoor worden 
vastgeklonken aan de producent, wat het 
risico op fragmentatie beperkt.

Or. en

Amendement 69
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9bis) Bij de toepassing van de bepalingen 
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van de richtlijn moet rekening worden 
gehouden met de specifieke kenmerken 
van elke sector. Er moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met het feit 
dat de audiovisuele sector in zijn 
algemeenheid wordt gekenmerkt door een 
onevenwicht in de verhouding tussen 
auteurs en producenten en dat collectief 
beheer het middel bij uitstek is om ervoor 
te zorgen dat auteurs een billijke 
vergoeding ontvangen. Dit houdt in dat de 
organisaties voor collectief beheer die de 
rechten van auteurs in de audiovisuele 
sector beheren moeten kunnen voorzien 
in een collectieve licentie voor het beheer 
van rechten, zonder onderscheid naar 
categorieën. Het moet hen ook worden 
toegestaan de voorwaarden vast te stellen 
waaronder auteurs zich aan het 
collectieve beheer kunnen onttrekken, in 
de mate waarin dit nodig is met het oog op 
het over alle auteurs verdelen van de 
beheerskosten, het beschermen en 
bevorderen van de culturele 
verscheidenheid, en het waarborgen van 
de rechtszekerheid voor de gebruikers.

Or. fr

Amendement 70
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het lidmaatschap van 
rechtenbeheerders moet gebaseerd zijn op 
objectieve en niet-discriminerende criteria, 
onder meer ten aanzien van uitgevers die 
op grond van een overeenkomst over de 
exploitatie van rechten recht hebben op een 
deel van de inkomsten uit de door 
rechtenbeheerders beheerde rechten en het 
recht hebben dergelijke inkomsten te innen 

(10) Het lidmaatschap van 
rechtenbeheerders moet gebaseerd zijn op 
objectieve en niet-discriminerende criteria, 
onder meer ten aanzien van verenigingen 
van rechthebbenden, zoals andere 
rechtenbeheerders of vakbonden, en
uitgevers die op grond van een 
overeenkomst over de exploitatie van 
rechten recht hebben op een deel van de 
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van de rechtenbeheerder. inkomsten uit de door rechtenbeheerders 
beheerde rechten en het recht hebben 
dergelijke inkomsten te innen van de 
rechtenbeheerder.

Or. en

Amendement 71
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Rechtenbeheerders worden geacht in 
het beste belang van hun leden te 
handelen. Het is daarom van belang te 
voorzien in systemen die de leden van 
rechtenbeheerders in staat stellen hun 
lidmaatschapsrechten uit te oefenen door 
deel te nemen aan het 
besluitvormingsproces van hun 
rechtenbeheerder. De vertegenwoordiging 
van de verschillende categorieën leden in 
het besluitvormingsproces moet billijk en 
evenwichtig zijn. De doeltreffendheid van 
de regels voor algemene 
ledenvergaderingen van 
rechtenbeheerders zouden kunnen worden 
ondergraven als er geen bepalingen zouden 
zijn voor de wijze waarop de algemene 
vergadering moet worden geleid. Daarom 
is het noodzakelijk om erop toe te zien dat 
de algemene vergadering periodiek bijeen 
wordt geroepen, ten minste eenmaal per 
jaar, en dat de belangrijkste besluiten in de 
rechtenbeheerder door de algemene 
vergadering worden genomen.

(11) Organisaties voor collectief beheer 
moeten in het beste gezamenlijk belang 
van de door hen vertegenwoordigde 
rechthebbenden handelen. Het is daarom 
van belang te voorzien in systemen die de 
leden van rechtenbeheerders in staat stellen 
hun lidmaatschapsrechten uit te oefenen 
door deel te nemen aan het 
besluitvormingsproces van hun 
rechtenbeheerder. De vertegenwoordiging 
van de verschillende categorieën leden, 
bijvoorbeeld producenten of uitvoerders,
in het besluitvormingsproces moet billijk 
en evenwichtig zijn. De doeltreffendheid 
van de regels voor de algemene 
ledenvergadering van organisaties voor 
collectief beheer zouden worden 
ondergraven als er geen bepalingen zouden 
zijn voor de wijze waarop de algemene 
vergadering moet worden geleid. Daarom 
is het noodzakelijk om erop toe te zien dat 
de algemene vergadering periodiek bijeen 
wordt geroepen, ten minste eenmaal per 
jaar, en dat de belangrijkste besluiten in de
organisatie voor collectief beheer door de 
algemene vergadering worden genomen.

Or. en
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Amendement 72
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Leden van rechtenbeheerders moet 
worden toegestaan deel te nemen aan en 
hun stem uit te brengen tijdens de 
algemene vergadering; de uitoefening van 
deze rechten mag slechts onderworpen zijn 
aan billijke en evenredige beperkingen. 
Uitoefening van het stemrecht moet 
eenvoudig worden gemaakt.

(12) Leden van rechtenbeheerders moet 
worden toegestaan deel te nemen aan en 
hun stem uit te brengen tijdens de 
algemene vergadering; de uitoefening van 
deze rechten mag slechts onderworpen zijn 
aan billijke en evenredige beperkingen. 
Uitoefening van het stemrecht moet 
eenvoudig worden gemaakt, indien 
mogelijk via elektronische weg.

Or. de

Amendement 73
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Leden van rechtenbeheerders moet 
worden toegestaan deel te nemen aan en 
hun stem uit te brengen tijdens de 
algemene vergadering; de uitoefening van 
deze rechten mag slechts onderworpen 
zijn aan billijke en evenredige 
beperkingen. Uitoefening van het
stemrecht moet eenvoudig worden 
gemaakt.

(12) Leden van rechtenbeheerders mogen 
deelnemen aan en hun stem uitbrengen
tijdens de algemene vergadering;
uitoefening van het actieve en passieve 
stemrecht moet voor alle leden eenvoudig 
worden gemaakt.

Or. de

Motivering

Er moeten geen verschillende categorieën leden zijn; alle leden moeten hetzelfde algemene 
stemrecht hebben en dit recht op eenvoudige wijze kunnen uitoefenen.
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Amendement 74
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Leden moet worden toegestaan deel te 
nemen aan het toezicht op de leiding van 
rechtenbeheerders. Met dat oogmerk 
moeten rechtenbeheerders een voor hun 
organisatiestructuur geëigende 
toezichtfunctie oprichten en de leden 
toestaan te worden vertegenwoordigd in 
het orgaan dat die functie uitoefent. Om te 
vermijden dat een buitensporige druk 
wordt gelegd op kleinere 
rechtenbeheerders en om de uit deze 
richtlijn voortvloeiende verplichtingen 
evenredig te maken, moeten de lidstaten, 
indien zij dat noodzakelijk achten, de 
kleinste rechtenbeheerders kunnen
vrijstellen van de verplichting om een 
dergelijke toezichtfunctie in te richten.

(13) Leden moet worden toegestaan deel te 
nemen aan het toezicht op de leiding van 
organisaties voor collectief beheer. Met 
dat oogmerk moeten organisaties voor 
collectief beheer een voor hun 
organisatiestructuur geëigende 
toezichtfunctie oprichten en de leden 
toestaan te worden vertegenwoordigd in 
het orgaan dat die functie uitoefent. Om te 
vermijden dat een buitensporige druk 
wordt gelegd op kleinere organisaties voor 
collectief beheer en om de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen evenredig te 
maken, moeten de lidstaten de kleinste 
organisaties voor collectief beheer
vrijstellen van de verplichting om een 
dergelijke toezichtfunctie in te richten, in 
overeenstemming met de afspraken inzake 
betere regelgeving.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het streven naar betere regelgeving en met de toezeggingen van de 
Commissie mogen de lidstaten micro-entiteiten vrijstellen van bepaalde mogelijk belastende 
verplichtingen.

Amendement 75
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Leden moet worden toegestaan deel te 
nemen aan het toezicht op de leiding van 

(13) Leden moet worden toegestaan deel te 
nemen aan het toezicht op de leiding van 
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rechtenbeheerders. Met dat oogmerk 
moeten rechtenbeheerders een voor hun 
organisatiestructuur geëigende 
toezichtfunctie oprichten en de leden 
toestaan te worden vertegenwoordigd in 
het orgaan dat die functie uitoefent. Om te 
vermijden dat een buitensporige druk 
wordt gelegd op kleinere 
rechtenbeheerders en om de uit deze 
richtlijn voortvloeiende verplichtingen 
evenredig te maken, moeten de lidstaten, 
indien zij dat noodzakelijk achten, de 
kleinste rechtenbeheerders kunnen 
vrijstellen van de verplichting om een 
dergelijke toezichtfunctie in te richten.

organisaties voor collectief beheer. Met 
dat oogmerk moeten organisaties voor 
collectief beheer een voor hun 
organisatiestructuur geëigende 
toezichtfunctie oprichten en de 
verschillende categorieën leden toestaan 
op gelijke voet te worden 
vertegenwoordigd in het orgaan dat die 
functie uitoefent. Om te vermijden dat een 
buitensporige druk wordt gelegd op 
kleinere rechtenbeheerders en om de uit 
deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen evenredig te maken, moeten 
de lidstaten, indien zij dat noodzakelijk 
achten, de kleinste rechtenbeheerders 
kunnen vrijstellen van de verplichting om 
een dergelijke toezichtfunctie in te richten.

Or. en

Amendement 76
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Wanneer de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen niet kunnen 
worden verdeeld omdat de organisatie 
voor collectief beheer heeft nagelaten de 
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren, zou het ongepast zijn als deze 
organisatie het geld mocht behouden en 
gebruiken voor andere doeleinden. Dit 
zou organisaties voor collectief beheer 
immers ontmoedigen om rechthebbenden 
nauwgezet te lokaliseren. Aangezien de 
primaire bevoegdheid voor cultuurbeleid 
bij de lidstaten ligt, dient het geld dat niet 
kan worden verdeeld te worden gestort in 
een fonds dat de lidstaat waar het geld 
werd geïnd speciaal hiervoor opricht en 
beheert. Het fonds is van dan af 
verantwoordelijk voor alle vorderingen 
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van weer opgedoken rechthebbenden. 
Daarnaast zal iedere lidstaat beslissen hoe 
het geld in het fonds wordt aangewend 
voor aanverwante doeleinden, zoals het 
betalen van weer opgedoken 
rechthebbenden overeenkomstig Richtlijn 
2012/28/EU inzake bepaalde toegestane 
gebruikswijzen van verweesde werken, het 
digitaliseren en herstellen van ons 
cultureel erfgoed, en het bevorderen van 
culturele verscheidenheid.

Or. en

Motivering

Zie het amendement op artikel 12, lid 2.

Amendement 77
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Aangezien rechthebbenden aanspraak 
kunnen maken op een vergoeding voor de 
exploitatie van hun rechten, is het van 
belang dat tot elke inhouding, anders dan 
beheerskosten of verplichte inhoudingen 
op grond van nationaal recht, wordt 
besloten door de leden van 
rechtenbeheerders en dat de 
rechtenbeheerders ten opzichte van de 
rechthebbenden transparant zijn over de 
regels die voor deze inhoudingen gelden. 
Elk van dergelijke rechthebbenden moet 
zonder onderscheid toegang hebben tot alle 
sociale, culturele of educatieve diensten die 
met dergelijke inhoudingen worden 
gefinancierd. Deze richtlijn mag echter niet 
van invloed zijn op het nationale recht in 
enig opzicht dat niet door de richtlijn wordt 
bestreken.

(16) Aangezien rechthebbenden aanspraak 
kunnen maken op een vergoeding voor de 
exploitatie van hun rechten, is het van 
belang dat tot elke inhouding anders dan 
beheerskosten of verplichte inhoudingen 
op grond van nationaal recht, bijvoorbeeld 
een inhouding voor sociale, culturele en 
educatieve doeleinden, wordt besloten 
door de leden van rechtenbeheerders en dat 
de rechtenbeheerders ten opzichte van de 
rechthebbenden transparant zijn over de 
regels die voor deze inhoudingen gelden. 
Elk van dergelijke rechthebbenden moet 
zonder onderscheid toegang hebben tot alle 
sociale, culturele of educatieve diensten die 
met dergelijke inhoudingen worden 
gefinancierd. Deze richtlijn mag echter niet 
van invloed zijn op het nationale recht in 
enig opzicht dat niet door de richtlijn wordt 
bestreken.
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Or. en

Amendement 78
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Aangezien rechthebbenden aanspraak 
kunnen maken op een vergoeding voor de 
exploitatie van hun rechten, is het van 
belang dat tot elke inhouding, anders dan 
beheerskosten of verplichte inhoudingen 
op grond van nationaal recht, wordt 
besloten door de leden van 
rechtenbeheerders en dat de 
rechtenbeheerders ten opzichte van de 
rechthebbenden transparant zijn over de 
regels die voor deze inhoudingen gelden. 
Elk van dergelijke rechthebbenden moet 
zonder onderscheid toegang hebben tot alle 
sociale, culturele of educatieve diensten die 
met dergelijke inhoudingen worden 
gefinancierd. Deze richtlijn mag echter niet 
van invloed zijn op het nationale recht in 
enig opzicht dat niet door de richtlijn wordt 
bestreken.

(16) Aangezien rechthebbenden aanspraak 
kunnen maken op een vergoeding voor de 
exploitatie van hun rechten, is het van 
belang dat tot elke inhouding wordt 
besloten door alle leden van 
rechtenbeheerders en dat de 
rechtenbeheerders ten opzichte van de 
rechthebbenden transparant zijn over de 
regels die voor deze inhoudingen gelden en 
over de wijze waarop deze regels tot stand 
komen. Elk van dergelijke rechthebbenden 
moet op elk moment en op eenvoudige 
wijze zonder onderscheid toegang hebben 
tot alle sociale, culturele of educatieve 
diensten die met dergelijke inhoudingen 
worden gefinancierd. Deze richtlijn mag 
echter niet van invloed zijn op het 
nationale recht in enig opzicht dat niet door 
de richtlijn wordt bestreken.

Or. de

Amendement 79
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Organisaties voor collectief 
beheer mogen samenwerken om de 
procedure te harmoniseren, de 
transparantie te vergroten en situaties te 
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voorkomen waarbij gebruikers meer dan 
één factuur ontvangen voor dezelfde 
rechten inzake dezelfde werken. Voor de
kosten en baten van een samenwerking 
die de bundeling van informatie over 
licenties, een gemeenschappelijke 
gegevensbank en gezamenlijke 
facturering omvat, is nadere evaluatie 
nodig.

Or. en

Amendement 80
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Rechtenbeheerders en gebruikers 
moeten daarnaast 
communicatieprocedures vaststellen om 
gebruikers in staat te stellen de nodige 
informatie over het licentiegebruik te 
verstrekken en om, voor zover mogelijk, 
zorgvuldig verslag uit te brengen over het 
feitelijke gebruik van de werken waarvoor 
een licentie is verleend.

Or. en

Amendement 81
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om het vertrouwen van 
rechthebbenden, gebruikers en andere 
rechtenbeheerders in de door 
rechtenbeheerders verleende 

(19) Om het vertrouwen van 
rechthebbenden, gebruikers en andere 
rechtenbeheerders in de door 
rechtenbeheerders verleende 
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beheersdiensten te vergroten, moet elke 
rechtenbeheerder worden verplicht tot 
specifieke transparantiemaatregelen. Elke 
rechtenbeheerder moet de individuele 
rechthebbenden informeren over de aan 
hen betaalde bedragen en bijbehorende 
inhoudingen. Ook moeten de 
rechtenbeheerders worden verplicht 
voldoende informatie, met inbegrip van 
financiële gegevens, te verschaffen aan de 
andere rechtenbeheerders wier rechten zij 
beheren via 
vertegenwoordigingsovereenkomsten. Elke 
rechtenbeheerder moet tevens voldoende 
informatie openbaar maken om te 
waarborgen dat rechthebbenden, 
gebruikers en andere rechtenbeheerders 
kunnen begrijpen hoe zijn onderneming is 
gestructureerd en hoe hij zijn activiteiten 
verricht. Rechtenbeheerders moeten met 
name de reikwijdte van hun repertoire en 
hun regels inzake vergoedingen, 
inhoudingen en tarieven aan 
rechthebbenden, gebruikers en andere 
rechtenbeheerders bekend maken.

beheersdiensten te vergroten, moet elke 
rechtenbeheerder worden verplicht tot 
specifieke transparantiemaatregelen. Elke 
rechtenbeheerder moet de individuele 
rechthebbenden informeren over de aan 
hen betaalde bedragen en bijbehorende 
inhoudingen. Ook moeten de 
rechtenbeheerders worden verplicht 
voldoende informatie, met inbegrip van 
financiële gegevens, te verschaffen aan de 
andere rechtenbeheerders wier rechten zij 
beheren via 
vertegenwoordigingsovereenkomsten. Elke 
rechtenbeheerder moet tevens voldoende 
informatie openbaar maken om te 
waarborgen dat rechthebbenden, 
gebruikers, andere rechtenbeheerders en 
het grote publiek kunnen begrijpen hoe 
zijn onderneming is gestructureerd en hoe 
hij zijn activiteiten verricht. 
Rechtenbeheerders moeten met name de 
reikwijdte van hun repertoire en hun regels 
inzake vergoedingen, inhoudingen en 
tarieven aan rechthebbenden, gebruikers,
andere rechtenbeheerders en het grote 
publiek bekend maken.

Or. de

Amendement 82
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om te waarborgen dat rechthebbenden 
kunnen toezien op de prestaties van hun 
rechtenbeheerders en deze kunnen 
vergelijken met die van andere 
rechtenbeheerders, moeten de 
rechtenbeheerders een 
transparantiejaarverslag openbaar maken 
met vergelijkbare en gecontroleerde 
financiële gegevens die specifiek 

(20) Om te waarborgen dat rechthebbenden 
kunnen toezien op de prestaties van hun 
organisaties voor collectief beheer en deze 
kunnen vergelijken met die van andere 
organisaties voor collectief beheer, 
moeten de organisaties voor collectief 
beheer een transparantiejaarverslag 
openbaar maken met vergelijkbare en 
gecontroleerde financiële gegevens die 
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betrekking hebben op de activiteiten van 
rechtenbeheerders. Rechtenbeheerders
moeten ook een speciaal jaarverslag 
openbaar maken over het gebruik van 
bedragen die zijn besteed aan sociale, 
culturele en educatieve diensten. Om te 
vermijden dat een buitensporige druk 
wordt gelegd op kleinere 
rechtenbeheerders en om de uit deze 
richtlijn voortvloeiende verplichtingen 
evenredig te maken, moeten de lidstaten, 
indien zij dat noodzakelijk achten, de 
kleinste rechtenbeheerders kunnen 
vrijstellen van bepaalde 
transparantieverplichtingen.

specifiek betrekking hebben op de 
activiteiten van organisaties voor collectief 
beheer. Organisaties voor collectief 
beheer moeten ook een speciaal jaarverslag 
openbaar maken over het gebruik van 
bedragen die zijn besteed aan sociale, 
culturele en educatieve diensten. Om te 
vermijden dat een buitensporige druk 
wordt gelegd op kleinere organisaties voor 
collectief beheer en om de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen evenredig te 
maken, moeten de lidstaten de kleinste 
organisaties voor collectief beheer
vrijstellen van de verplichting om een 
dergelijke toezichtfunctie in te richten, in 
overeenstemming met de afspraken inzake 
betere regelgeving.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het streven naar betere regelgeving en met de toezeggingen van de 
Commissie mogen de lidstaten micro-entiteiten vrijstellen van bepaalde mogelijk belastende 
verplichtingen.

Amendement 83
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Deze richtlijn laat in de lidstaten 
bestaande regelingen met betrekking tot 
het beheer van rechten, zoals uitgebreide 
collectieve licentieverlening, verplicht 
collectief beheer en wettelijk vermoeden 
van vertegenwoordiging of overdracht, 
onverlet, voor zover deze regelingen 
stroken met het recht van de Unie en met 
de internationale verbintenissen van de 
Unie en haar lidstaten. Ingeval van 
verplicht collectief beheer voor alle 
werken in een bepaalde categorie van 
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rechten of inhoud vervalt de verplichting 
om het repertoire bekend te maken indien 
er slechts één organisatie actief 
gemachtigd is.

Or. en

Amendement 84
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Hoewel het internet geen grenzen 
kent, is de onlinemarkt voor 
muziekdiensten in de EU versplinterd en is 
een eengemaakte markt nog niet volledig 
verwezenlijkt. De complexe moeilijkheden 
waarmee het collectieve beheer van rechten 
in Europa gepaard gaat, heeft in een aantal 
gevallen de versplintering van de Europese 
digitale markt voor onlinemuziekdiensten 
verergerd. Deze situatie vormt een schril 
contrast met de snelgroeiende vraag van 
consumenten naar toegang tot digitale 
content en de bijbehorende innovatieve 
diensten, ook over nationale grenzen heen.

(22) Hoewel het internet geen grenzen 
kent, is de onlinemarkt voor 
muziekdiensten in de EU versplinterd en is 
een eengemaakte markt nog niet volledig 
verwezenlijkt. De complexe moeilijkheden 
waarmee het collectieve beheer van rechten 
in Europa gepaard gaat, heeft in een aantal 
gevallen de versplintering van de Europese 
digitale markt voor onlinemuziekdiensten 
verergerd. Deze situatie vormt een schril 
contrast met de snelgroeiende vraag van 
consumenten naar toegang tot digitale 
content en de bijbehorende innovatieve 
diensten, ook over nationale grenzen heen. 
Het gevolg is dat het potentieel van de 
informatietechnologie onaangeboord 
blijft en dat de consument verstoken blijft 
van een echte digitale interne 
muziekmarkt zonder grenzen. Het is dan 
ook belangrijk vooruitgang te boeken en 
de gelijke status van zowel fysieke als 
digitale goederen en diensten op het 
gebied van vrij verkeer te waarborgen.

Or. en

Amendement 85
Sabine Verheyen
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Wanneer organisaties voor 
collectief beheer multiterritoriale en 
multirepertoire licenties voor 
onlinemuziekrechten verlenen en een 
eerlijke en billijke vergoeding voor 
rechthebbenden garanderen, sluit dit aan 
bij het algemeen economisch en cultureel 
belang van de Europese Unie en haar 
burgers. Grensoverschrijdende 
samenwerking tussen organisaties voor 
collectief beheer en de consolidering van 
hun activiteiten inzake licentieverlening 
door de bundeling van hun respectieve 
complementaire repertoires zijn van 
cruciaal belang voor de inrichting en de 
werking van een doeltreffend stelsel van 
multiterritoriale en multirepertoire 
licenties voor onlinerechten inzake 
muziekwerken.

Or. en

Amendement 86
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) In de onlinemuzieksector, waar 
collectief beheer van auteursrechten op 
territoriale basis nog altijd de norm is, is 
het van wezenlijk belang om 
omstandigheden te scheppen die 
bevorderlijk zijn voor de meest 
doeltreffende licentiepraktijken van 
rechtenbeheerders in een context die in 
toenemende mate internationaal is. Het is 
daarom gepast om een samenstel van 
regels te voorzien ter coördinatie van de 

(24) In de onlinemuzieksector, waar 
collectief beheer van auteursrechten op 
territoriale basis nog altijd de norm is, is 
het van wezenlijk belang om 
omstandigheden te scheppen die 
bevorderlijk zijn voor de meest 
doeltreffende licentiepraktijken van 
organisaties voor collectief beheer in een 
context die in toenemende mate 
internationaal is. Het is daarom gepast om 
een samenstel van regels te voorzien ter 
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basisvoorwaarden voor multiterritoriale 
collectieve licentieverlening door 
rechtenbeheerders van onlinerechten van 
auteurs inzake muziekwerken. Deze regels 
moeten leiden tot de noodzakelijke 
minimumkwaliteit van de door 
rechtenbeheerders aangeboden 
grensoverschrijdende diensten, met name 
wat betreft de transparantie van het 
vertegenwoordigde repertoire en de 
nauwkeurigheid van de geldstromen in 
verband met het gebruik van de rechten. Ze 
moeten voorts een kader vormen dat de 
vrijwillige samenvoeging van 
muziekrepertoire en daarmee de 
vermindering van het aantal licenties dat 
een gebruiker nodig heeft om een 
multiterritoriale dienst te exploiteren, 
bevordert. Deze regels moeten het 
mogelijk maken dat een rechtenbeheerder
een andere rechtenbeheerder verzoekt zijn 
repertoire op multiterritoriale basis te 
vertegenwoordigen wanneer hij niet zelf 
aan de voorschriften kan voldoen. Op de 
aangezochte rechtenbeheerder moet de 
plicht rusten om, mits hij repertoire 
samenvoegt en multiterritoriale licenties 
aanbiedt of verleent, het mandaat van de 
verzoekende rechtenbeheerder te 
aanvaarden. De ontwikkeling van wettige 
onlinemuziekdiensten in de Unie moet ook 
bijdragen aan de bestrijding van piraterij.

coördinatie van de basisvoorwaarden voor 
multiterritoriale collectieve 
licentieverlening door organisaties voor 
collectief beheer van onlinerechten van 
auteurs inzake muziekwerken, en om 
daarnaast ook de keuze van de consument 
te vergroten en stappen te zetten in de 
richting van de voltooiing van de digitale 
interne markt. Deze regels moeten leiden 
tot de noodzakelijke minimumkwaliteit van 
de door organisaties voor collectief beheer
aangeboden grensoverschrijdende diensten, 
met name wat betreft de transparantie van 
het vertegenwoordigde repertoire en de 
nauwkeurigheid van de geldstromen in 
verband met het gebruik van de rechten. Ze 
moeten voorts een kader vormen dat de 
vrijwillige samenvoeging van 
muziekrepertoire en daarmee de 
vermindering van het aantal licenties dat 
een gebruiker nodig heeft om een 
multiterritoriale dienst te exploiteren, 
bevordert. Deze regels moeten het 
mogelijk maken dat een organisatie voor 
collectief beheer een andere organisatie 
voor collectief beheer verzoekt zijn 
repertoire op multiterritoriale basis te 
vertegenwoordigen wanneer hij niet zelf 
aan de voorschriften kan voldoen. Op de 
aangezochte rechtenbeheerder moet de 
plicht rusten om, mits hij repertoire 
samenvoegt en multiterritoriale licenties 
aanbiedt of verleent, het mandaat van de 
verzoekende rechtenbeheerder te 
aanvaarden. De ontwikkeling van wettige 
onlinemuziekdiensten in de Unie moet ook 
bijdragen aan de bestrijding van piraterij.

Or. en

Amendement 87
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) In de onlinemuzieksector, waar
collectief beheer van auteursrechten op 
territoriale basis nog altijd de norm is, is 
het van wezenlijk belang om 
omstandigheden te scheppen die 
bevorderlijk zijn voor de meest 
doeltreffende licentiepraktijken van 
rechtenbeheerders in een context die in 
toenemende mate internationaal is. Het is 
daarom gepast om een samenstel van 
regels te voorzien ter coördinatie van de 
basisvoorwaarden voor multiterritoriale 
collectieve licentieverlening door 
rechtenbeheerders van onlinerechten van 
auteurs inzake muziekwerken. Deze regels 
moeten leiden tot de noodzakelijke 
minimumkwaliteit van de door 
rechtenbeheerders aangeboden 
grensoverschrijdende diensten, met name 
wat betreft de transparantie van het 
vertegenwoordigde repertoire en de 
nauwkeurigheid van de geldstromen in 
verband met het gebruik van de rechten. Ze 
moeten voorts een kader vormen dat de 
vrijwillige samenvoeging van 
muziekrepertoire en daarmee de 
vermindering van het aantal licenties dat 
een gebruiker nodig heeft om een 
multiterritoriale dienst te exploiteren, 
bevordert. Deze regels moeten het 
mogelijk maken dat een rechtenbeheerder 
een andere rechtenbeheerder verzoekt zijn 
repertoire op multiterritoriale basis te 
vertegenwoordigen wanneer hij niet zelf 
aan de voorschriften kan voldoen. Op de 
aangezochte rechtenbeheerder moet de 
plicht rusten om, mits hij repertoire
samenvoegt en multiterritoriale licenties 
aanbiedt of verleent, het mandaat van de 
verzoekende rechtenbeheerder te 
aanvaarden. De ontwikkeling van wettige 
onlinemuziekdiensten in de Unie moet ook 
bijdragen aan de bestrijding van piraterij.

(24) Anders dan in andere creatieve 
industrieën waar directe licentieverlening 
een grotere rol speelt, is in de
muzieksector collectief beheer van 
auteursrechten op territoriale basis nog 
altijd de norm. In die zin is het van 
wezenlijk belang om omstandigheden te 
scheppen die bevorderlijk zijn voor de 
meest doeltreffende licentiepraktijken van 
rechtenbeheerders in een context die in 
toenemende mate internationaal is. Het is 
daarom gepast om een samenstel van 
regels te voorzien ter coördinatie van de 
basisvoorwaarden voor multiterritoriale 
collectieve licentieverlening door 
rechtenbeheerders van onlinerechten van 
auteurs inzake muziekwerken. Deze regels 
moeten leiden tot de noodzakelijke 
minimumkwaliteit van de door 
rechtenbeheerders aangeboden 
grensoverschrijdende diensten, met name 
wat betreft de transparantie van het 
vertegenwoordigde repertoire en de 
nauwkeurigheid van de geldstromen in 
verband met het gebruik van de rechten. Ze 
moeten voorts een kader vormen dat de 
vrijwillige samenvoeging van 
muziekrepertoire en daarmee de 
vermindering van het aantal licenties dat 
een gebruiker nodig heeft om een 
multiterritoriale dienst te exploiteren, 
bevordert. Deze regels moeten het 
mogelijk maken dat een rechtenbeheerder 
een andere rechtenbeheerder verzoekt zijn 
repertoire op multiterritoriale basis te 
vertegenwoordigen wanneer hij niet zelf 
aan de voorschriften kan voldoen. Op de 
aangezochte rechtenbeheerder moet de 
plicht rusten om, mits hij repertoire 
samenvoegt en multiterritoriale licenties 
aanbiedt of verleent, het mandaat van de 
verzoekende rechtenbeheerder te 
aanvaarden. De ontwikkeling van wettige 
onlinemuziekdiensten in de Unie moet ook 
bijdragen aan de bestrijding van piraterij.
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Or. en

Amendement 88
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Omroeporganisaties zijn in het 
algemeen afhankelijk van een licentie van 
een lokale rechtenbeheerder voor hun eigen 
uitzendingen van televisie- en 
radioprogramma's die muziekwerken 
bevatten. Deze licentie beperkt zich vaak 
tot omroepactiviteiten. Er zou een licentie 
voor onlinerechten inzake muziekwerken 
vereist zijn om dergelijke televisie- of 
radio-uitzendingen ook online beschikbaar 
te mogen stellen. Om de licentieverlening 
van onlinemuziekrechten ten behoeve van 
gelijktijdige en vertraagde onlinedoorgifte 
van televisie- en radio-uitzendingen
mogelijk te maken, is het nodig te voorzien 
in een uitzondering op de regels die in 
andere gevallen zouden gelden voor de 
multiterritoriale licentieverlening van 
muziekwerken voor onlinegebruik. Een 
dergelijke uitzondering moet beperkt 
blijven tot wat noodzakelijk is om 
onlinetoegang mogelijk te maken tot radio-
en televisieprogramma's en tot materiaal 
met een duidelijke en afgeleide relatie met 
de oorspronkelijke uitzending dat is 
gemaakt voor doeleinden zoals een 
aanvulling of vooruitblik op of een 
beoordeling van een radio- of 
televisieprogramma. Die uitzondering mag 
geen verstorende uitwerking hebben op de 
concurrentie met andere diensten die 
consumenten online toegang bieden tot 
afzonderlijke audiovisuele of 
muziekwerken, noch leiden tot beperkende 
praktijken, zoals het verdelen van markten 
of klanten, die in strijd zijn met artikel 101 

(35) Omroeporganisaties zijn in het 
algemeen afhankelijk van een licentie van 
een lokale rechtenbeheerder voor hun eigen 
uitzendingen van televisie- en 
radioprogramma's die muziekwerken 
bevatten. Er zou een licentie voor 
onlinerechten inzake muziekwerken vereist 
zijn om dergelijke televisie- of radio-
uitzendingen ook online beschikbaar te 
mogen stellen. Om de licentieverlening van
onlinemuziekrechten ten behoeve van 
onlineterbeschikkingstelling mogelijk te 
maken, is het nodig te voorzien in een 
uitzondering op de regels die in andere 
gevallen zouden gelden voor de 
multiterritoriale licentieverlening van 
muziekwerken voor onlinegebruik. Een 
dergelijke uitzondering moet beperkt 
blijven tot wat noodzakelijk is om 
onlinetoegang mogelijk te maken tot radio-
en televisieprogramma's en tot 
onlineaanbiedingen die met lineaire 
radiodiensten zijn verbonden. Die 
uitzondering mag geen verstorende 
uitwerking hebben op de concurrentie met 
andere diensten die consumenten online 
toegang bieden tot afzonderlijke 
audiovisuele of muziekwerken, noch leiden 
tot beperkende praktijken, zoals het 
verdelen van markten of klanten, die in 
strijd zijn met artikel 101 of 102 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.
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of 102 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Or. de

Amendement 89
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De doeltreffende handhaving van de 
bepalingen in de nationale wetgeving die 
zijn vastgesteld op grond van deze richtlijn, 
moet worden gewaarborgd. 
Rechtenbeheerders moeten hun leden 
specifieke procedures aanbieden voor de 
afhandeling van klachten en de beslechting 
van geschillen. Deze procedures moeten 
ook beschikbaar zijn voor andere 
rechthebbenden die door de 
rechtenbeheerder worden 
vertegenwoordigd. Het is ook gepast om te 
waarborgen dat in de lidstaten 
onafhankelijke, onpartijdige en 
doeltreffende organen voor 
geschillenbeslechting bestaan die 
handelsgeschillen tussen rechtenbeheerders 
en gebruikers over bestaande of 
voorgestelde licentievoorwaarden kunnen 
beslechten, alsook over situaties waarin 
licentieverlening is geweigerd. Verder zou 
de doeltreffendheid van de regels 
betreffende de multiterritoriale 
licentieverlening van onlinerechten inzake 
muziekwerken kunnen worden 
ondergraven als geschillen tussen 
rechtenbeheerders en hun tegenpartijen niet 
snel en doeltreffend zouden worden 
opgelost door onafhankelijke en 
onpartijdige organen. Derhalve is het 
gepast om, onverminderd het recht van 
toegang tot een gerecht, te voorzien in een 
goed toegankelijke, doelmatige en 

(36) De doeltreffende handhaving van de 
bepalingen in de nationale wetgeving die 
zijn vastgesteld op grond van deze richtlijn, 
moet worden gewaarborgd. 
Rechtenbeheerders moeten hun leden 
specifieke procedures aanbieden voor de 
afhandeling van klachten en de beslechting 
van geschillen. Deze procedures moeten 
ook beschikbaar zijn voor andere 
rechthebbenden die door de 
rechtenbeheerder worden 
vertegenwoordigd. Het is ook gepast om te 
waarborgen dat in de lidstaten 
onafhankelijke, onpartijdige en 
doeltreffende organen voor 
geschillenbeslechting bestaan die 
handelsgeschillen tussen rechtenbeheerders 
en gebruikers over bestaande of 
voorgestelde licentievoorwaarden kunnen 
beslechten, alsook over situaties waarin 
licentieverlening is geweigerd. Verder zou 
de doeltreffendheid van de regels 
betreffende de multiterritoriale 
licentieverlening van onlinerechten inzake 
muziekwerken kunnen worden 
ondergraven als geschillen tussen 
rechtenbeheerders en hun tegenpartijen niet 
snel en doeltreffend zouden worden 
opgelost door onafhankelijke en 
onpartijdige organen. Derhalve is het 
gepast om, onverminderd het recht van 
toegang tot een rechter, te voorzien in een 
goed toegankelijke, doelmatige en 
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onpartijdige buitengerechtelijke procedure 
voor de beslechting van geschillen tussen 
rechtenbeheerders aan de ene kant en 
aanbieders van onlinemuziekdiensten, 
rechthebbenden of andere 
rechtenbeheerders aan de andere kant.

onpartijdige buitengerechtelijke procedure 
voor de beslechting van geschillen tussen 
rechtenbeheerders aan de ene kant en 
aanbieders van onlinemuziekdiensten, 
rechthebbenden of andere 
rechtenbeheerders aan de andere kant.

Or. en

Amendement 90
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Deze richtlijn is in overeenstemming 
met de grondrechten en de beginselen die 
zijn vastgesteld in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. De 
bepaling in de richtlijn dat leden, 
rechthebbenden, gebruikers en 
rechtenbeheerders moeten beschikken over 
mechanismen voor geschillenbeslechting 
mag partijen niet weerhouden van de 
toegang tot het gerecht zoals gegarandeerd 
in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie.

(41) Deze richtlijn is in overeenstemming 
met de grondrechten en de beginselen die 
zijn vastgesteld in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. De 
bepaling in de richtlijn dat leden, 
rechthebbenden, gebruikers en 
rechtenbeheerders moeten beschikken over 
mechanismen voor geschillenbeslechting 
mag partijen niet weerhouden van de 
toegang tot een rechter zoals gegarandeerd 
in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie.

Or. en

Amendement 91
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De bepalingen van deze richtlijn laten 
de toepassing van de regels van het 
mededingingsrecht onverlet, evenals van 
elk ander ter zake dienend recht op andere 

(43) De bepalingen van deze richtlijn laten 
de toepassing van de regels van het 
mededingingsrecht onverlet, evenals van 
elk ander ter zake dienend recht op andere 
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terreinen, waaronder vertrouwelijkheid, 
handelsgeheimen, persoonlijke levenssfeer, 
toegang tot documenten, het 
overeenkomstenrecht en het internationaal 
privaatrecht met betrekking tot 
wetsconflicten en geschillen over 
rechtsmacht.

terreinen, waaronder vertrouwelijkheid, 
met name wat betreft individuele of 
geheimhoudingsovereenkomsten,
handelsgeheimen, persoonlijke levenssfeer, 
toegang tot documenten, het 
overeenkomstenrecht en het internationaal 
privaatrecht met betrekking tot 
wetsconflicten en geschillen over 
rechtsmacht.

Or. en

Amendement 92
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze richtlijn worden voorschriften 
vastgesteld die nodig zijn om het goed 
functioneren van het beheer van 
auteursrechten en naburige rechten door 
rechtenbeheerders te waarborgen. Ook 
worden hierbij voorschriften vastgesteld 
voor multiterritoriale licentieverlening door 
rechtenbeheerders van rechten van auteurs 
inzake muziekwerken voor onlinegebruik.

Bij deze richtlijn worden voorschriften 
vastgesteld die nodig zijn om het goed 
functioneren van het beheer van 
auteursrechten en naburige rechten door 
organisaties voor collectief beheer te 
waarborgen. Ook worden hierbij 
voorschriften vastgesteld voor 
multiterritoriale licentieverlening door 
rechtenbeheerders van rechten van auteurs 
inzake muziekwerken voor onlinegebruik.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst)

Or. en

Amendement 93
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze richtlijn worden voorschriften Bij deze richtlijn worden voorschriften 
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vastgesteld die nodig zijn om het goed 
functioneren van het beheer van 
auteursrechten en naburige rechten door 
rechtenbeheerders te waarborgen. Ook 
worden hierbij voorschriften vastgesteld 
voor multiterritoriale licentieverlening door 
rechtenbeheerders van rechten van auteurs 
inzake muziekwerken voor onlinegebruik.

vastgesteld die nodig zijn om het goed 
functioneren van het beheer van 
auteursrechten en naburige rechten door 
organisaties voor collectief beheer te 
waarborgen. Ook worden hierbij 
voorschriften vastgesteld voor 
multiterritoriale licentieverlening door 
rechtenbeheerders van rechten van auteurs 
inzake muziekwerken voor onlinegebruik.

Or. en

Amendement 94
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De titels I, II en IV zijn, met uitzondering 
van de artikelen 36 en 40, van toepassing 
op alle in de Unie gevestigde 
rechtenbeheerders.

De titels I, II en IV zijn, met uitzondering 
van de artikelen 36 en 40, van toepassing 
op alle organisaties voor collectief beheer 
die in ten minste één lidstaat van de Unie
actief zijn.

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat de regels worden omzeild door een vestigingsplaats buiten de EU te 
kiezen, moet de richtlijn van toepassing zijn op alle organisaties voor collectief beheer die in 
ten minste één lidstaat actief zijn.

Amendement 95
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Titel III is niet van toepassing op 
rechtenbeheerders die in 
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overeenstemming met de nationale en de 
uniale wetgeving licenties aan radio-
omroepen geven voor hun 
onlineaanbiedingen die met lineaire 
radiodiensten zijn verbonden.

Or. de

Amendement 96
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Titel I, de artikelen 10, 11, lid 1, 12, 15, 
16, 18, 19 en 20 van titel II, titel III en de 
artikelen 34, 35, 37 en 38 van titel IV zijn 
van toepassing op onafhankelijke 
commerciële operatoren die als 
hoofdactiviteit op commerciële basis 
diensten inzake collectief rechtenbeheer 
aanbieden aan houders van 
auteursrechten of naburige rechten.

Or. en

Amendement 97
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Titel I, II en IV van deze richtlijn gelden 
voor alle rechtenbeheerders met zetel in 
de Europese Unie. De lidstaten mogen 
Titel I, hoofdstuk 2 tot en met 5 van Titel 
II en Titel IV van deze richtlijn, met 
uitzondering van de artikelen 36 en 40, 
ook op rechtenbeheerders uit derde 
landen toepassen, voorzover zij licenties 
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verlenen voor gebruiksrechten op het 
grondgebied van de lidstaten.

Or. de

Amendement 98
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "rechtenbeheerder": iedere organisatie 
die bij wet of door middel van overdracht, 
licentieverlening of een andere 
contractuele regeling door meer dan één 
rechthebbende is gemachtigd met als enig 
doel of hoofddoel auteursrecht of naburige 
rechten in verband met auteursrecht te 
beheren en die eigendom is van of onder 
zeggenschap staat van haar leden;

a) "organisatie voor collectief beheer": 
iedere organisatie die bij wet of door 
middel van overdracht, licentieverlening of 
een andere contractuele regeling is 
gemachtigd auteursrecht of naburige 
rechten in verband met auteursrecht te 
beheren namens meer dan één 
rechthebbende en in het gezamenlijk 
belang van die rechthebbenden, als enig 
doel of als een van haar hoofddoelen, en 
die:
i) eigendom is van of onder zeggenschap 
staat van haar leden, of

ii) is opgezet als organisatie zonder 
winstoogmerk, of
iii) eigendom is van of onder zeggenschap 
staat van een of meer organisaties voor 
collectief beheer;

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de door het Ierse voorzitterschap voorgestelde definitie, aangevuld met iii) 
om ervoor te zorgen dat de richtlijn ook op dochterondernemingen slaat.

Amendement 99
Sabine Verheyen



PE508.268v06-00 34/112 AM\933267NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "rechtenbeheerder": iedere organisatie 
die bij wet of door middel van overdracht, 
licentieverlening of een andere 
contractuele regeling door meer dan één 
rechthebbende is gemachtigd met als enig 
doel of hoofddoel auteursrecht of naburige 
rechten in verband met auteursrecht te 
beheren en die eigendom is van of onder 
zeggenschap staat van haar leden;

a) "organisatie voor collectief beheer": 
iedere organisatie zonder winstoogmerk
die bij wet of door middel van overdracht, 
licentieverlening of een andere 
contractuele regeling is gemachtigd tot het 
collectieve beheer van en de verlening van 
licenties voor specifieke categorieën van 
werken of andere beschermde materie, of 
specifieke categorieën van auteursrecht of 
naburige rechten in verband met 
auteursrecht, namens meer dan één 
rechthebbende, als enig doel of als 
hoofddoel, en die gegrondvest is op het 
beginsel van solidariteit tussen de 
rechthebbenden en op de fiduciaire 
verplichting om in het belang van alle 
door haar vertegenwoordigde 
rechthebbenden te handelen;

Or. en

Amendement 100
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "rechtenbeheerder": iedere organisatie 
die bij wet of door middel van overdracht, 
licentieverlening of een andere 
contractuele regeling door meer dan één 
rechthebbende is gemachtigd met als enig 
doel of hoofddoel auteursrecht of naburige 
rechten in verband met auteursrecht te 
beheren en die eigendom is van of onder 
zeggenschap staat van haar leden;

a) "organisatie voor collectief beheer": 
iedere organisatie met of zonder 
winstoogmerk die bij wet of door middel 
van overdracht, licentieverlening of een 
andere contractuele regeling is gemachtigd 
auteursrecht of naburige rechten in verband 
met auteursrecht te beheren namens meer 
dan één rechthebbende en in het 
gezamenlijk belang van die 
rechthebbenden, als enig doel of als een 
van haar hoofddoelen;
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Or. en

Amendement 101
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "rechtenbeheerder": iedere organisatie 
die bij wet of door middel van overdracht, 
licentieverlening of een andere 
contractuele regeling door meer dan één 
rechthebbende is gemachtigd met als enig 
doel of hoofddoel auteursrecht of naburige 
rechten in verband met auteursrecht te 
beheren en die eigendom is van of onder 
zeggenschap staat van haar leden;

a) "organisatie voor collectief beheer": 
iedere organisatie die bij wet of door 
middel van overdracht, licentieverlening of 
een andere contractuele regeling door een 
substantieel aantal rechthebbenden is 
gemachtigd met als enig doel of hoofddoel
auteursrecht of naburige rechten in verband 
met auteursrecht te beheren en die 
eigendom is van of onder zeggenschap 
staat van haar leden;

Or. en

Amendement 102
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) "onlinerechtenbank": iedere vorm 
van samenwerking tussen organisaties 
voor collectief beheer onderling of tussen 
organisaties voor collectief beheer en 
entiteiten in de zin van artikel 31 van deze 
richtlijn die aansluit bij de doelstelling om 
licenties te verlenen voor onlinerechten 
inzake muziekwerken die het repertoire 
van alle deelnemende organisaties voor 
collectief beheer en betrokken entiteiten 
bestrijken;

Or. en
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Amendement 103
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "lid van een rechtenbeheerder": een 
rechthebbende of een entiteit die 
rechtstreeks rechthebbenden 
vertegenwoordigt, met inbegrip van andere 
rechtenbeheerders en verenigingen van 
rechthebbenden, die voldoet aan de 
lidmaatschapscriteria van de 
rechtenbeheerder;

c) "lid van een rechtenbeheerder": een 
rechthebbende of een entiteit die 
rechtstreeks rechthebbenden 
vertegenwoordigt, met inbegrip van andere 
rechtenbeheerders en verenigingen van 
rechthebbenden, zoals vakbonden, die 
voldoet aan de lidmaatschapscriteria van de 
rechtenbeheerder;

Or. en

Amendement 104
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "rechteninkomsten": door een 
rechtenbeheerder namens rechthebbenden 
geïnde inkomsten op grond van een 
exclusief recht, een recht op vergoeding of 
een recht op schadeloosstelling;

f) "rechteninkomsten": door een 
organisatie voor collectief beheer namens 
rechthebbenden geïnde inkomsten op 
grond van een exclusief recht, een recht op 
vergoeding of een recht op 
schadeloosstelling, met inbegrip van alle 
uit beleggingen van rechteninkomsten 
verkregen ontvangsten;

Or. en

Motivering

Artikel 10 bepaalt dat de uit beleggingen verkregen ontvangsten gescheiden moeten blijven 
van de eigen middelen van de organisatie voor collectief beheer, maar niet dat deze 
ontvangsten moeten worden uitbetaald aan de rechthebbenden. De ontvangsten uit 
beleggingen in de definitie opnemen is de eenvoudigste oplossing.
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Amendement 105
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) "rechteninkomsten": door een 
rechtenbeheerder namens rechthebbenden 
geïnde inkomsten op grond van een 
exclusief recht, een recht op vergoeding of 
een recht op schadeloosstelling;

(f) "rechteninkomsten": door een 
rechtenbeheerder namens rechthebbenden 
geïnde inkomsten op grond van een 
exclusief recht, een recht op vergoeding;

Or. de

Amendement 106
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) "gebruiker": iedere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die handelingen uitvoert 
waarvoor de toestemming, de vergoeding 
of de schadeloosstelling van 
rechthebbenden vereist is en die niet 
handelt als consument;

(i) "gebruiker": iedere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die handelingen uitvoert 
waarvoor de toestemming, de vergoeding 
van rechthebbenden vereist is en die niet 
handelt als consument;

Or. de

Amendement 107
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
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Algemeen beginsel
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de onder 
hun bevoegdheid vallende 
rechtenbeheerders zich aan de bepalingen 
van deze richtlijn houden. Voor de 
doeleinden van deze richtlijn geldt dat 
zowel rechtenbeheerders die in de 
desbetreffende lidstaat zijn gevestigd, 
alsook rechtenbeheerders die in de 
desbetreffende lidstaat voor een wezenlijk 
deel van hun repertoire licenties verlenen, 
onder de bevoegdheid van die lidstaat 
vallen.
2. De lidstaten kunnen rechtenbeheerders 
die onder hun bevoegdheid vallen of op 
hun grondgebied actief worden, 
verplichten zich op de door deze richtlijn 
gecoördineerde gebieden aan strengere of 
meer gedetailleerde regels te houden, 
voorzover deze regels in overeenstemming 
zijn met de uniale wetgeving.
3. In het geval dat een lidstaat:
a) op grond van de hem door lid 2 
geboden vrijheid strengere of meer 
gedetailleerde regels van algemeen 
publiek belang heeft aangenomen, en 
tevens
b) tot de conclusie komt dat onder de 
bevoegdheid van een andere lidstaat 
vallende rechtenbeheerders voor een 
wezenlijk deel van hun repertoire licenties 
op zijn grondgebied verlenen,
kan hij contact opnemen met de lidstaat 
onder wiens bevoegdheid de 
rechtenbeheerder valt, teneinde een 
wederzijds aanvaardbare oplossing voor 
ondervonden problemen mogelijk te 
maken.

Or. de

Amendement 108
Cornelis de Jong
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
rechtenbeheerders in het belang van hun 
leden handelen en aan de rechthebbenden 
wier rechten zij beheren, geen 
verplichtingen opleggen die objectief 
beschouwd niet noodzakelijk zijn voor de 
bescherming van de rechten en belangen 
van deze rechthebbenden.

De lidstaten zien erop toe dat organisaties 
voor collectief beheer in het belang van de
door hen vertegenwoordigde 
rechthebbenden handelen en hun geen 
verplichtingen opleggen die objectief 
beschouwd niet noodzakelijk zijn voor de 
bescherming van de rechten en belangen 
van deze rechthebbenden.

Or. en

Amendement 109
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
rechtenbeheerders in het belang van hun 
leden handelen en aan de rechthebbenden 
wier rechten zij beheren, geen 
verplichtingen opleggen die objectief 
beschouwd niet noodzakelijk zijn voor de 
bescherming van de rechten en belangen 
van deze rechthebbenden.

De lidstaten zien erop toe dat 
rechtenbeheerders in het collectieve belang 
van hun leden handelen en aan de 
rechthebbenden wier rechten zij fiduciair 
beheren, geen verplichtingen opleggen die 
objectief beschouwd niet noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van de rechten en 
belangen van deze rechthebbenden, 
voorzover zij rechtenbeheerders voldoende 
onderhandelingsmogelijkheden tegenover 
gebruikers van rechten geven.

Or. de

Amendement 110
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – artikel 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
rechthebbenden vrij kunnen uitmaken of 
zij hun rechten aan een organisatie voor 
collectief beheer toevertrouwen en dat, 
wanneer zij dit wensen te doen, dit besluit 
primeert op ieder mogelijk vermoeden van 
overdracht van rechten.

Or. en

Amendement 111
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Rechthebbenden hebben het recht om 
een rechtenbeheerder van hun keuze te 
machtigen de rechten, rechtencategorieën 
of soorten werk en andere materie van hun 
keuze te beheren voor de lidstaten van hun 
keuze, ongeacht de lidstaat van verblijf of 
vestiging of de nationaliteit van de 
rechtenbeheerder of de rechthebbende.

2. Rechthebbenden hebben het recht om 
een organisatie voor collectief beheer van 
hun keuze te machtigen de rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie van hun keuze te beheren 
voor de lidstaten van hun keuze, ongeacht 
de lidstaat van verblijf of vestiging of de 
nationaliteit van de organisatie voor 
collectief beheer of de rechthebbende. De 
organisatie voor collectief beheer heeft 
het recht van haar leden te eisen dat zij de 
rechten inzake al hun werken exclusief 
aan haar toevertrouwen.

Or. en

Amendement 112
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Rechthebbenden hebben het recht om 
een rechtenbeheerder van hun keuze te 
machtigen de rechten, rechtencategorieën 
of soorten werk en andere materie van hun 
keuze te beheren voor de lidstaten van hun 
keuze, ongeacht de lidstaat van verblijf of 
vestiging of de nationaliteit van de 
rechtenbeheerder of de rechthebbende.

2. Overeenkomstig de op de algemene 
vergadering collectief afgesproken regels 
hebben rechthebbenden het recht om een 
organisatie voor collectief beheer van hun 
keuze te machtigen de rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie van hun keuze te beheren 
voor de lidstaten van hun keuze, ongeacht 
de lidstaat van verblijf of vestiging of de 
nationaliteit van de organisatie voor 
collectief beheer of de rechthebbende.

Or. en

Amendement 113
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Rechthebbenden hebben het recht om 
een rechtenbeheerder van hun keuze te 
machtigen de rechten, rechtencategorieën 
of soorten werk en andere materie van hun 
keuze te beheren voor de lidstaten van hun 
keuze, ongeacht de lidstaat van verblijf of 
vestiging of de nationaliteit van de 
rechtenbeheerder of de rechthebbende.

2. Rechthebbenden hebben het recht om 
een organisatie voor collectief beheer van 
hun keuze te machtigen de rechten, 
rechtencategorieën, werken of soorten 
werk en andere materie van hun keuze te 
beheren voor de lidstaten van hun keuze, 
ongeacht de lidstaat van verblijf of 
vestiging of de nationaliteit van de 
organisatie voor collectief beheer of de 
rechthebbende.

Or. en

Motivering

Rechthebbenden moeten vrij kunnen blijven beslissen over de rechten inzake hun eigen 
werken. In andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, hebben rechthebbenden het 
recht hun individuele werken zelf te beheren binnen hun organisatie voor collectief beheer.
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Amendement 114
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Rechthebbenden hebben het recht om 
een rechtenbeheerder van hun keuze te 
machtigen de rechten, rechtencategorieën 
of soorten werk en andere materie van hun 
keuze te beheren voor de lidstaten van hun 
keuze, ongeacht de lidstaat van verblijf of 
vestiging of de nationaliteit van de 
rechtenbeheerder of de rechthebbende.

2. Rechthebbenden hebben het recht om 
een rechtenbeheerder van hun keuze te 
machtigen de rechten, soorten werk en 
andere materie van hun keuze te beheren 
voor de lidstaten van hun keuze, ongeacht 
de lidstaat van verblijf of vestiging of de 
nationaliteit van de rechtenbeheerder of de 
rechthebbende.

Or. fr

Motivering

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).

Amendement 115
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen voor 
rechtenbeheerders die de rechten van 
auteurs in de audiovisuele sector beheren 
bepalingen vaststellen die hun algemene 
vergadering toestaan de rechthebbenden 
te vragen hen het beheer toe te 
vertrouwen van een combinatie van 
rechten, soorten werken en andere 
materie van hun keuze.
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Or. fr

Motivering

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).

Amendement 116
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer rechthebbenden 
rechtenbeheerders machtigen om hun 
rechten te beheren, kunnen zij besluiten 
om niet al hun werken door de 
rechtenbeheerders te laten beheren en 
wordt hun de mogelijkheid geboden om 
bepaalde werken uit te sluiten van 
collectief beheer. Ingeval de machtiging 
gebeurt op exclusieve basis, wordt deze 
beperkt tot een periode van ten hoogste 
vijf jaar.

Or. en

Amendement 117
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van lid 1 kunnen de lidstaten 
specifieke bepalingen voor het beheer van 
rechten in de audiovisuele sector 
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vaststellen die rechtenbeheerders toestaan 
de rechthebbenden te vragen hen het 
collectieve beheer toe te vertrouwen van 
alle soorten exploitatie van het werk.

Or. fr

Motivering

In de audiovisuele sector, en in tegenstelling tot hetgeen we in de muzieksector zien, geldt dat, 
gezien de specifieke kenmerken van de krachtenverhouding tussen auteurs en producenten, 
een versnippering van de inbreng aan rechten per categorie een negatieve impact op de 
inkomsten van de auteurs en op de mogelijkheden van omroepen zou kunnen heben. 

Amendement 118
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Rechthebbenden hebben het recht 
om gratis licenties te verlenen voor het 
niet-commerciële gebruik van hun werken 
en rechten. In dat geval moeten de 
rechthebbenden de organisaties voor 
collectief beheer die gemachtigd zijn om 
de rechten van zulke werken te beheren, 
tijdig op de hoogte brengen van de 
verlening van de gratis licentie.

Or. en

Amendement 119
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Rechthebbenden hebben het recht 
om gratis licenties te verlenen voor het 



AM\933267NL.doc 45/112 PE508.268v06-00

NL

niet-commerciële gebruik van hun werken 
en rechten. In dat geval moeten de 
rechthebbenden de organisaties voor
collectief beheer die gemachtigd zijn om 
de rechten van zulke werken te beheren, 
tijdig op de hoogte brengen van de 
verlening van de gratis licentie.

Or. en

Motivering

Rechthebbenden moeten voor het beheer van hun werken over de nodige flexibiliteit 
beschikken: zij moeten het recht hebben om te beslissen of sommige van hun werken onder 
gratis licenties, zoals Creative Commons, mogen worden gebruikt, zonder dat dit hun 
lidmaatschap van de organisatie voor collectief beheer die hen vertegenwoordigt, in het 
gedrang brengt.

Amendement 120
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De leden en de rechthebbenden van 
rechtenbeheerders mogen alternatieve 
licenties voor commerciële en niet-
commerciële doeleinden gebruiken.

Or. de

Motivering

Rechthebbenden moeten het recht hebben alternatieve licenties (zoals Creative Commons) te 
gebruiken.

Amendement 121
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Rechthebbenden hebben het recht om de 
aan een rechtenbeheerder verleende 
machtiging voor het beheer van rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie te beëindigen of uit een 
rechtenbeheerder de rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie van hun keuze terug te 
trekken voor de lidstaten van hun keuze, 
met inachtneming van een redelijke 
opzegtermijn van ten hoogste zes maanden. 
De rechtenbeheerder kan besluiten dat 
een dergelijke beëindiging of 
terugtrekking alleen kan ingaan 
halverwege of aan het einde van het 
boekjaar, waarbij de datum geldt die het 
kortst na afloop van de opzegtermijn valt.

3. Rechthebbenden hebben het recht om de 
aan een rechtenbeheerder verleende 
machtiging voor het beheer van rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie te beëindigen of uit een 
rechtenbeheerder de rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie van hun keuze terug te 
trekken voor de lidstaten van hun keuze, 
met inachtneming van een redelijke 
opzegtermijn van ten hoogste zes maanden.

Or. de

Motivering

Er is geen noodzaak het beëindigings- of terugtrekkingsrecht door langer termijnen te 
beperken of te bemoeilijken.

Amendement 122
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Rechthebbenden hebben het recht om de 
aan een rechtenbeheerder verleende 
machtiging voor het beheer van rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie te beëindigen of uit een 
rechtenbeheerder de rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie van hun keuze terug te 
trekken voor de lidstaten van hun keuze, 
met inachtneming van een redelijke 

3. Rechthebbenden hebben het recht om de 
aan een rechtenbeheerder verleende 
machtiging voor het beheer van rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie te beëindigen of uit een 
rechtenbeheerder de rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie van hun keuze terug te 
trekken voor de lidstaten van hun keuze, 
met inachtneming van een redelijke 
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opzegtermijn van ten hoogste zes maanden. 
De rechtenbeheerder kan besluiten dat een 
dergelijke beëindiging of terugtrekking 
alleen kan ingaan halverwege of aan het 
einde van het boekjaar, waarbij de datum 
geldt die het kortst na afloop van de 
opzegtermijn valt.

opzegtermijn van ten hoogste zes maanden. 
De rechtenbeheerder kan besluiten dat een 
dergelijke beëindiging of terugtrekking pas 
ingaat na een periode van ten hoogste 
twee jaar te rekenen vanaf de datum van 
waarop de auteur de rechtenbeheerder 
machtiging heeft verleend voor het beheer 
van rechten.

Or. fr

Motivering

De mogelijkheid om op te zeggen is belangrijk, maar ze moet wel aan een aantal 
voorwaarden worden gekoppeld om negatieve gevolgen voor de kerntaken van 
rechtenbeheerders, zoals het delen van kosten en het waarborgen van solidariteit, te 
vermijden.

Amendement 123
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Rechthebbenden hebben het recht om de 
aan een rechtenbeheerder verleende 
machtiging voor het beheer van rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie te beëindigen of uit een 
rechtenbeheerder de rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie van hun keuze terug te 
trekken voor de lidstaten van hun keuze, 
met inachtneming van een redelijke 
opzegtermijn van ten hoogste zes maanden. 
De rechtenbeheerder kan besluiten dat een 
dergelijke beëindiging of terugtrekking 
alleen kan ingaan halverwege of aan het 
einde van het boekjaar, waarbij de datum 
geldt die het kortst na afloop van de 
opzegtermijn valt.

3. Rechthebbenden hebben het recht om op 
eender welk moment de aan een 
organisatie voor collectief beheer
verleende machtiging voor het beheer van 
rechten, rechtencategorieën, werken of 
soorten werk en andere materie te 
beëindigen of uit een organisatie voor 
collectief beheer de rechten, 
rechtencategorieën, werken of soorten 
werk en andere materie van hun keuze 
terug te trekken voor de lidstaten van hun 
keuze, met inachtneming van een redelijke 
opzegtermijn van ten hoogste zes maanden. 
De organisatie voor collectief beheer kan 
besluiten dat een dergelijke beëindiging of 
terugtrekking alleen kan ingaan 
halverwege of aan het einde van het 
boekjaar, waarbij de datum geldt die het 
kortst na afloop van de opzegtermijn valt.
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Or. en

Motivering

Voor individuele werken, zie artikel 5, lid 2.

Amendement 124
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Rechthebbenden hebben het recht om de 
aan een rechtenbeheerder verleende 
machtiging voor het beheer van rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie te beëindigen of uit een 
rechtenbeheerder de rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie van hun keuze terug te 
trekken voor de lidstaten van hun keuze, 
met inachtneming van een redelijke 
opzegtermijn van ten hoogste zes maanden. 
De rechtenbeheerder kan besluiten dat een 
dergelijke beëindiging of terugtrekking 
alleen kan ingaan halverwege of aan het 
einde van het boekjaar, waarbij de datum 
geldt die het kortst na afloop van de 
opzegtermijn valt.

3. Rechthebbenden hebben het recht om de 
aan een rechtenbeheerder verleende 
machtiging voor het beheer van rechten, 
soorten werk en andere materie te 
beëindigen of uit een rechtenbeheerder de 
rechten, rechtencategorieën of soorten 
werk en andere materie van hun keuze 
terug te trekken voor de lidstaten van hun 
keuze, met inachtneming van een redelijke 
opzegtermijn van ten hoogste zes maanden. 
De rechtenbeheerder kan besluiten dat een 
dergelijke beëindiging of terugtrekking 
alleen kan ingaan aan het einde van het 
boekjaar.

Or. fr

Motivering

Het recht op terugtrekking moet worden verankerd. De lidstaten moeten dit recht wel kunnen 
afbakenen om te veel wisselingen en de daarmee gepaard gaande negatieve gevolgen te 
beperken. Grote aantallen wisselingen kunnen ertoe leiden dat rechtenbeheerders hun taken, 
dat wil zeggen het over alle auteurs verdelen van de beheerskosten, het beschermen en 
bevorderen van de culturele verscheidenheid, en het waarborgen van de rechtszekerheid voor 
de gebruikers, niet meer kunnen vervullen.

Amendement 125
Robert Rochefort
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met het 
mededingingsrecht kunnen de lidstaten 
bepalingen vaststellen die 
rechtenbeheerders toestaan mechanismen 
te ontwikkelen die misbruik bij het 
intrekken van verleende machtigingen 
voor beheer voorkomen.

Or. fr

Motivering

Het recht op terugtrekking moet worden verankerd. De lidstaten moeten dit recht wel kunnen 
afbakenen om te veel wisselingen en de daarmee gepaard gaande negatieve gevolgen te 
beperken. Grote aantallen wisselingen kunnen ertoe leiden dat rechtenbeheerders hun taken, 
dat wil zeggen het over alle auteurs verdelen van de beheerskosten, het beschermen en 
bevorderen van de culturele verscheidenheid, en het waarborgen van de rechtszekerheid voor 
de gebruikers, niet meer kunnen vervullen.

Amendement 126
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Rechtenbeheerders kunnen de 
uitoefening van de in de leden 3 en 4 
bedoelde rechten niet beperken door te 
eisen dat het beheer van rechten of 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie die het voorwerp zijn van 
de beëindiging of terugtrekking, wordt 
toevertrouwd aan een andere 
rechtenbeheerder.

5. Organisaties voor collectief beheer
kunnen de uitoefening van de in de leden 3 
en 4 bedoelde rechten niet beperken door te 
eisen dat het beheer van rechten of 
rechtencategorieën, werken of soorten 
werk en andere materie die het voorwerp 
zijn van de beëindiging of terugtrekking, 
wordt toevertrouwd aan een andere 
organisatie voor collectief beheer.

Or. en

Motivering

Voor individuele werken, zie artikel 5, lid 2.
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Amendement 127
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechthebbende uitdrukkelijk specifiek 
toestemming verleent voor elk recht of elke 
rechtencategorie of soort werk en andere 
materie waarvoor hij de rechtenbeheerder
machtigt tot beheer en dat die toestemming 
schriftelijk kan worden aangetoond.

6. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechthebbende uitdrukkelijk specifiek 
toestemming verleent voor elk recht of elke 
rechtencategorie, elk werk of elke soort 
werk en andere materie waarvoor hij de 
organisatie voor collectief beheer machtigt 
tot beheer en dat die toestemming 
schriftelijk kan worden aangetoond.

Or. en

Motivering

Voor individuele werken, zie artikel 5, lid 2.

Amendement 128
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea van dit lid laat in de 
lidstaten bestaande regelingen met 
betrekking tot het beheer van rechten, 
zoals uitgebreide collectieve 
licentieverlening, verplicht collectief 
beheer, soortgelijke regelingen of een 
combinatie daarvan, en wettelijk 
vermoeden van vertegenwoordiging of 
overdracht, onverlet.

Or. en

(Zie de tekst van artikel 1, lid 5, van Richtlijn 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane 
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gebruikswijzen van verweesde werken (PB L 299 van 27.10.2012, blz. 5).)

Motivering

Zoals in de richtlijn inzake verweesde werken wordt benadrukt, mag een rechtenbeheerder er 
niet toe worden verplicht toestemming te verkrijgen van een rechthebbende die al wordt 
beschermd door een stelsel van uitgebreide collectieve licentieverlening of een soortgelijke 
regeling in een lidstaat.

Amendement 129
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Elk lid van een organisatie voor 
collectief beheer heef het recht om op 
eender welk moment gedurende de 
machtiging onafhankelijke controles van 
hun organisatie voor collectief beheer 
door derden aan te vragen.

Or. en

Motivering

De voorbije jaren waren er in een aantal organisaties voor collectief beheer gevallen van 
corruptie en wanbeheer van fondsen. Ter wille van de onafhankelijkheid en de precisie dient 
de controle op deze organisaties te worden verricht door derden.

Amendement 130
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rechtenbeheerders informeren hun leden 
over hun rechten op grond van de leden 1 
tot en met 6 binnen zes maanden na de 
omzettingsdatum van deze richtlijn.

Organisaties voor collectief beheer
informeren hun leden over hun rechten op 
grond van de leden 1 tot en met 6 binnen 
vier maanden na de omzettingsdatum van 
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deze richtlijn.

Or. en

Amendement 131
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Rechtenbeheerders aanvaarden 
rechthebbenden als lid als deze voldoen 
aan de vereisten voor het lidmaatschap. 
Zij mogen een lidmaatschapsaanvraag 
slechts afwijzen op grond van objectieve 
criteria. Deze criteria worden opgenomen 
in het statuut of de 
lidmaatschapsvoorwaarden van de 
rechtenbeheerder en worden openbaar 
gemaakt.

2. Rechtenbeheerders mogen een 
lidmaatschapsaanvraag slechts afwijzen op 
grond van objectieve criteria. Deze criteria 
worden opgenomen in het statuut of de 
lidmaatschapsvoorwaarden van de 
rechtenbeheerder en worden openbaar 
gemaakt.

Or. en

Amendement 132
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Rechtenbeheerders aanvaarden 
rechthebbenden als lid als deze voldoen 
aan de vereisten voor het lidmaatschap. Zij 
mogen een lidmaatschapsaanvraag slechts 
afwijzen op grond van objectieve criteria. 
Deze criteria worden opgenomen in het 
statuut of de lidmaatschapsvoorwaarden 
van de rechtenbeheerder en worden 
openbaar gemaakt.

2. Rechtenbeheerders aanvaarden 
rechthebbenden als lid als deze voldoen 
aan de vereisten voor het lidmaatschap. Zij 
mogen een lidmaatschapsaanvraag slechts 
afwijzen op grond van objectieve en 
transparante criteria. De rechthebbenden 
moet expliciet worden uitgelegd waarom 
hun lidmaatschapsaanvraag is afgewezen.
Deze criteria worden opgenomen in het 
statuut of de lidmaatschapsvoorwaarden 
van de rechtenbeheerder en worden 
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openbaar gemaakt. Deze criteria mogen 
niet discriminerend zijn en mogen er niet 
toe leiden dat leden worden uitgesloten op 
grond van de omvang van hun repertoire, 
verwachte rechteninkomsten of vorige 
licenties.

Or. de

Amendement 133
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Rechtenbeheerders aanvaarden 
rechthebbenden als lid als deze voldoen 
aan de vereisten voor het lidmaatschap. Zij 
mogen een lidmaatschapsaanvraag slechts 
afwijzen op grond van objectieve criteria. 
Deze criteria worden opgenomen in het 
statuut of de lidmaatschapsvoorwaarden 
van de rechtenbeheerder en worden 
openbaar gemaakt.

2. Rechtenbeheerders aanvaarden 
rechthebbenden en entiteiten die 
rechthebbenden vertegenwoordigen, 
waaronder andere organisaties voor 
collectief beheer en verenigingen van 
rechthebbenden, als lid als deze voldoen 
aan de vereisten voor het lidmaatschap. Zij 
mogen een lidmaatschapsaanvraag slechts 
afwijzen op grond van objectieve en niet-
discriminerende criteria. Deze criteria 
worden opgenomen in het statuut of de 
lidmaatschapsvoorwaarden van de 
rechtenbeheerder en worden openbaar 
gemaakt.

Or. en

Amendement 134
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het statuut van de rechtenbeheerder 
voorziet in passende en doeltreffende 

3. Het statuut van de rechtenbeheerder 
voorziet in passende, doeltreffende en 
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mechanismen voor deelname van de leden 
aan het besluitvormingsproces van de 
rechtenbeheerder. De vertegenwoordiging 
van de verschillende categorieën leden in 
het besluitvormingsproces is billijk en 
evenwichtig.

democratische mechanismen voor 
deelname van de leden aan het 
besluitvormingsproces van de 
rechtenbeheerder. De vertegenwoordiging 
van de leden in het besluitvormingsproces 
in alle fora is billijk en evenwichtig, en de 
leden beschikken in de ledenverzameling
over actief en passief stemrecht.

Or. de

Motivering

'Verschillende categorieën' kan worden geschrapt.

Amendement 135
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het statuut van de rechtenbeheerder 
voorziet in passende en doeltreffende 
mechanismen voor deelname van de leden 
aan het besluitvormingsproces van de 
rechtenbeheerder. De vertegenwoordiging 
van de verschillende categorieën leden in
het besluitvormingsproces is billijk en 
evenwichtig.

3. Het statuut van de rechtenbeheerder 
voorziet in passende en doeltreffende 
mechanismen voor deelname van de leden 
aan het besluitvormingsproces van de 
rechtenbeheerder. De vertegenwoordiging 
van de verschillende categorieën leden op 
alle niveaus van het besluitvormingsproces 
is billijk en evenwichtig.

Or. en

Amendement 136
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten minste eenmaal per jaar wordt een 
algemene vergadering van de leden van de 

2. Ten minste eenmaal per jaar wordt een 
algemene vergadering van de leden van de 
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rechtenbeheerder bijeengeroepen. rechtenbeheerder bijeengeroepen. De 
algemene vergadering is gemachtigd om 
de strategische besluiten van de 
rechtenbeheerder te nemen, maar kan de 
uitvoering delegeren aan het 
toezichthoudend orgaan. In dit orgaan 
dienen de rechthebbenden met een 
nichebezettend repertoire naar behoren 
vertegenwoordigd te zijn.

Or. en

Amendement 137
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten minste eenmaal per jaar wordt een 
algemene vergadering van de leden van de 
rechtenbeheerder bijeengeroepen.

2. Ten minste eenmaal per jaar wordt een 
algemene vergadering van de leden van de 
rechtenbeheerder bijeengeroepen. De 
algemene vergadering is gemachtigd om 
de strategische besluiten van de 
rechtenbeheerder te nemen. Alle andere 
besluiten kan de algemene vergadering 
delegeren aan het toezichthoudend 
orgaan.

Or. en

Amendement 138
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De algemene vergadering keurt 
wijzigingen in het statuut en de 
lidmaatschapsvoorwaarden van de 
rechtenbeheerder goed, wanneer die 

3. De algemene vergadering keurt 
wijzigingen in het statuut en de 
lidmaatschapsvoorwaarden van de 
rechtenbeheerder goed.
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voorwaarden niet worden geregeld in het 
statuut.

Or. de

Amendement 139
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene vergadering besluit niet over 
de benoeming of het ontslag van leden 
van de raad van bestuur of van een 
individuele algemeen directeur wanneer 
de raad van commissarissen de 
bevoegdheid heeft om hen te benoemen of 
te ontslaan.

Schrappen

Or. de

Amendement 140
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het beleid inzake de verdeling van aan 
rechthebbenden verschuldigde bedragen,
tenzij de algemene vergadering dit besluit 
delegeert aan het orgaan dat de 
toezichtfunctie uitoefent;

(a) het beleid inzake de verdeling van aan 
rechthebbenden verschuldigde bedragen;

Or. de

Amendement 141
Christian Engström
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het gebruik van de aan 
rechthebbenden verschuldigde bedragen 
die niet kunnen worden verdeeld zoals 
bepaald in artikel 12, lid 2, tenzij de 
algemene vergadering dit besluit delegeert 
aan het orgaan dat de toezichtfunctie 
uitoefent;

Schrappen

Or. en

Motivering

De schrapping van deze alinea is het gevolg van de voorgestelde wijziging van artikel 12, 
lid 2.

Amendement 142
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het gebruik van de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen die niet kunnen 
worden verdeeld zoals bepaald in artikel 
12, lid 2, tenzij de algemene vergadering 
dit besluit delegeert aan het orgaan dat de 
toezichtfunctie uitoefent;

(b) het gebruik van de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen die niet kunnen 
worden verdeeld zoals bepaald in artikel 
12, lid 2;

Or. de

Amendement 143
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het statuut van de
rechtenbeheerder;

Or. de

Amendement 144
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) de criteria en de voorwaarden voor 
het lidmaatschap.

Or. de

Amendement 145
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De algemene vergadering houdt toezicht 
op de activiteiten van de rechtenbeheerder
door ten minste te besluiten over de 
benoeming en het ontslag van de 
accountant en de goedkeuring van het 
transparantiejaarverslag en het 
accountantsverslag.

6. De algemene vergadering houdt toezicht 
op de activiteiten van de organisatie voor 
collectief beheer door ten minste te 
besluiten over de benoeming en het ontslag 
van de accountant en de goedkeuring van 
het transparantiejaarverslag en het 
accountantsverslag. Indien er ernstige 
twijfels bestaan over het financieel beheer 
van de organisatie voor collectief beheer, 
kan de algemene vergadering besluiten 
een controle door derden te laten 
verrichten. Het resultaat van deze 
controle door derden zal aan alle leden 
worden meegedeeld en openbaar worden 
gemaakt.
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Or. en

Motivering

De voorbije jaren waren er in een aantal organisaties voor collectief beheer gevallen van 
corruptie en wanbeheer van fondsen. Ter wille van de onafhankelijkheid en de precisie dient 
de controle op deze organisaties te worden verricht door derden.

Amendement 146
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De algemene vergadering houdt toezicht 
op de activiteiten van de rechtenbeheerder 
door ten minste te besluiten over de 
benoeming en het ontslag van de 
accountant en de goedkeuring van het 
transparantiejaarverslag en het 
accountantsverslag.

6. De algemene vergadering houdt toezicht 
op de activiteiten van de rechtenbeheerder 
door ten minste te besluiten over de 
benoeming en het ontslag van de 
accountant en de goedkeuring van het 
transparantiejaarverslag en het 
accountantsverslag. Bij gegronde twijfel 
over het financieel beheer zijn de leden 
gerechtigd een interne of externe 
accountant een controle te laten 
verrichten. De resultaten van deze 
controle moeten aan de bevoegde 
nationale autoriteiten worden 
meegedeeld, zodat passende procedures 
kunnen worden gestart.

Or. de

Amendement 147
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Iedere beperking van het recht van de 
leden van een rechtenbeheerder om deel 
te nemen aan en stemrecht uit te oefenen 

Schrappen
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tijdens de algemene vergadering, is billijk 
en evenredig, en is gebaseerd op de 
volgende criteria:
(a) duur van het lidmaatschap;
(b) ontvangen bedragen of aan een lid 
verschuldigde bedragen in verband met de 
gespecificeerde boekperiode.
Deze criteria worden opgenomen in het 
statuut of de lidmaatschapsvoorwaarden 
van de rechtenbeheerder en worden 
openbaar gemaakt overeenkomstig de 
artikelen 17 en 19.

Or. en

Amendement 148
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Iedere beperking van het recht van de 
leden van een rechtenbeheerder om deel 
te nemen aan en stemrecht uit te oefenen 
tijdens de algemene vergadering, is billijk 
en evenredig, en is gebaseerd op de 
volgende criteria:

Schrappen

a) duur van het lidmaatschap;
b) ontvangen bedragen of aan een lid 
verschuldigde bedragen in verband met de 
gespecificeerde boekperiode.
Deze criteria worden opgenomen in het 
statuut of de lidmaatschapsvoorwaarden 
van de rechtenbeheerder en worden 
openbaar gemaakt overeenkomstig de 
artikelen 17 en 19.

Or. de
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Amendement 149
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iedere beperking van het recht van de leden 
van een rechtenbeheerder om deel te 
nemen aan en stemrecht uit te oefenen 
tijdens de algemene vergadering, is billijk 
en evenredig, en is gebaseerd op de 
volgende criteria:

Elk lid van een organisatie voor collectief 
beheer heeft het recht te stemmen tijdens 
de algemene vergadering, in voorkomend 
geval ook via elektronische stemming.
Iedere beperking van het recht van de leden 
van een organisatie voor collectief beheer
om deel te nemen aan en stemrecht uit te 
oefenen tijdens de algemene vergadering, 
is billijk en evenredig, en is gebaseerd op 
de volgende criteria:

Or. en

Motivering

Er moet worden gestreefd naar een ruime participatiegraad en een efficiënte wijze van 
stemmen.

Amendement 150
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ontvangen bedragen of aan een lid 
verschuldigde bedragen in verband met de 
gespecificeerde boekperiode.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is ondemocratisch om het stemrecht afhankelijk te maken van ontvangen bedragen. 
Aangezien de inkomstenverdeling van de rechthebbenden in organisaties voor collectief 
beheer zeer sterk uiteenloopt, kan het toekennen van stemrecht op basis van ontvangen 
bedragen uitmonden in onredelijk grote verschillen in invloed.
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Amendement 151
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Ieder lid van een rechtenbeheerder heeft 
het recht om een andere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon als 
gevolmachtigde aan te wijzen om de 
algemene vergadering uit zijn naam bij te 
wonen en tijdens de vergadering zijn stem 
uit te brengen.

8. Ieder lid van een rechtenbeheerder heeft 
het recht om een andere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die lid is van die 
rechtenbeheerder als gevolmachtigde aan 
te wijzen om de algemene vergadering uit 
zijn naam bij te wonen en tijdens de 
vergadering zijn stem uit te brengen. 
Wanneer een organisatie voor collectief 
beheer meer dan één categorie 
rechthebbenden vertegenwoordigt, kan 
een lid slechts een volmacht geven aan 
een ander lid van dezelfde categorie. Op 
het aantal volmachten per lid staat een 
beperking.

Or. en

Amendement 152
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Ieder lid van een rechtenbeheerder heeft 
het recht om een andere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon als 
gevolmachtigde aan te wijzen om de 
algemene vergadering uit zijn naam bij te 
wonen en tijdens de vergadering zijn stem 
uit te brengen.

8. Ieder lid van een organisatie voor 
collectief beheer heeft het recht om een 
andere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon als gevolmachtigde aan te 
wijzen om de algemene vergadering uit 
zijn naam bij te wonen en tijdens de 
vergadering zijn stem uit te brengen. Een 
volmacht is enkel geldig als zij niet meer 
dan drie maanden voordat zij wordt 
gebruikt door het lid gratis aan de 
gevolmachtigde werd verleend.
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Or. en

Motivering

Aldus wordt voorkomen dat muziekuitgevers en/of platenmaatschappijen het tot een 
standaardpraktijk maken om van nieuwe kunstenaars waarmee zij een overeenkomst afsluiten 
een permanente volmacht te vragen, wat hen na verloop van tijd in staat zou stellen de 
controle over rechtenbeheerders over te nemen.

Amendement 153
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Ieder lid van een rechtenbeheerder heeft 
het recht om een andere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon als 
gevolmachtigde aan te wijzen om de 
algemene vergadering uit zijn naam bij te 
wonen en tijdens de vergadering zijn stem 
uit te brengen.

8. Ieder lid van een rechtenbeheerder heeft 
het recht om een ander lid of een 
rechtspersoon van dezelfde categorie als 
gevolmachtigde aan te wijzen om de 
algemene vergadering uit zijn naam bij te 
wonen en tijdens de vergadering zijn stem 
uit te brengen.

Or. de

Amendement 154
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtenbeheerder een toezichtfunctie instelt 
die verantwoordelijk is voor permanent 
toezicht op de activiteiten en de 
taakuitvoering van de personen die binnen 
de rechtenbeheerder zijn belast met 
bestuursverantwoordelijkheden. Om hun 
effectieve deelname te waarborgen, zijn de 
leden van de rechtenbeheerder billijk en 
evenwichtig vertegenwoordigd in het 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtenbeheerder een toezichtfunctie instelt 
die verantwoordelijk is voor permanent 
toezicht op de activiteiten en de 
taakuitvoering van de personen die binnen 
de rechtenbeheerder zijn belast met 
bestuursverantwoordelijkheden. Om hun 
effectieve deelname te waarborgen, zijn de 
leden van de rechtenbeheerder, die 
verschillende categorieën 
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orgaan dat deze functie uitoefent. rechthebbenden, onder wie artiesten met 
een nichebezettend repertoire, 
vertegenwoordigen, billijk en evenwichtig 
vertegenwoordigd in het orgaan dat deze 
functie uitoefent.

Or. en

Amendement 155
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtenbeheerder een toezichtfunctie 
instelt die verantwoordelijk is voor 
permanent toezicht op de activiteiten en de 
taakuitvoering van de personen die binnen 
de rechtenbeheerder zijn belast met 
bestuursverantwoordelijkheden. Om hun 
effectieve deelname te waarborgen, zijn de 
leden van de rechtenbeheerder billijk en 
evenwichtig vertegenwoordigd in het 
orgaan dat deze functie uitoefent.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisatie voor collectief beheer een 
toezichtfunctie instelt die verantwoordelijk 
is voor permanent toezicht op de 
activiteiten en de taakuitvoering van de 
personen die binnen de betrokken
organisatie zijn belast met 
bestuursverantwoordelijkheden. Om hun 
effectieve deelname te waarborgen, zijn de 
verschillende categorieën leden van de 
organisatie voor collectief beheer billijk 
en evenwichtig vertegenwoordigd in het 
orgaan dat deze functie uitoefent.

Or. en

Motivering

Er moet een evenwicht zijn tussen de verschillende categorieën leden van de organisatie voor 
collectief beheer.

Amendement 156
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het met de toezichtfunctie belaste 
orgaan komt periodiek bijeen en heeft ten 
minste de bevoegdheid om te besluiten 
over:

2. Het met de toezichtfunctie belaste 
orgaan komt ten minste om de drie 
maanden bijeen en heeft ten minste de 
bevoegdheid om te besluiten over:

Or. en

Motivering

"Periodiek" bijeenkomen zegt weinig, dit moet worden verduidelijkt.

Amendement 157
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) iedere verwerving van onroerend goed 
door de rechtenbeheerder;

Schrappen

Or. de

Amendement 158
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen besluiten dat de 
leden 1 en 2 niet van toepassing zijn op 
een rechtenbeheerder die op zijn 
balansdatum de limieten van twee van de 
drie volgende criteria niet overschrijdt:

Schrappen

a) balanstotaal: 350 000 EUR,
b) netto-omzet: 700 000 EUR,
c) gemiddeld aantal personeelsleden 
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gedurende het boekjaar: tien.

Or. de

Amendement 159
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen besluiten dat de 
leden 1 en 2 niet van toepassing zijn op een 
rechtenbeheerder die op zijn balansdatum 
de limieten van twee van de drie volgende 
criteria niet overschrijdt:

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op een organisatie voor collectief beheer
die op zijn balansdatum de limieten van 
twee van de drie volgende criteria niet 
overschrijdt:

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het streven naar betere regelgeving en met de toezeggingen van de 
Commissie mogen de lidstaten micro-entiteiten vrijstellen van bepaalde mogelijk belastende 
verplichtingen.

Amendement 160
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de personen 
die daadwerkelijk leidinggeven aan de 
activiteiten van een rechtenbeheerder en 
zijn directeuren, uitgezonderd de 
directeuren die de toezichtfunctie 
uitoefenen, procedures opstellen ter 
vermijding van belangenconflicten. De 
rechtenbeheerder beschikt over procedures 
om belangenconflicten te identificeren, te 
beheren, te bewaken en bekend te maken 

De lidstaten zien erop toe dat de personen 
die daadwerkelijk leidinggeven aan de 
activiteiten van een rechtenbeheerder en 
zijn directeuren procedures opstellen ter 
vermijding van belangenconflicten. De 
rechtenbeheerder beschikt over procedures 
om belangenconflicten te identificeren, te 
beheren, te bewaken en bekend te maken 
teneinde te voorkomen dat deze de 
belangen van leden van de 
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teneinde te voorkomen dat deze de 
belangen van leden van de 
rechtenbeheerder schaden.

rechtenbeheerder schaden.

Or. en

Amendement 161
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die procedures omvatten een jaarlijkse
individuele verklaring van elk van die 
personen en directeuren aan het met de 
toezichtfunctie belaste orgaan, die de 
volgende informatie bevat:

Die procedures omvatten een individuele 
verklaring van elk van die personen en 
directeuren aan het met de toezichtfunctie 
belaste orgaan en aan de leden. Deze 
verklaring wordt tevens toegankelijk 
gemaakt voor het publiek via de website 
van de organisatie voor collectief beheer. 
De verklaring wordt door elk van deze 
personen afgelegd voor aanvaarding van 
zijn of haar taak, en wordt daarna 
jaarlijks hernieuwd. De verklaring bevat
de volgende informatie:

Or. en

Motivering

Belangenconflicten moeten worden bekendgemaakt voordat een manager of een directielid 
zijn of haar taak opneemt.

Amendement 162
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die procedures omvatten een jaarlijkse 
individuele verklaring van elk van die 

Die procedures omvatten een jaarlijkse 
individuele verklaring en openbaarmaking 
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personen en directeuren aan het met de 
toezichtfunctie belaste orgaan, die de 
volgende informatie bevat:

van elk van die personen en directeuren 
aan het met de toezichtfunctie belaste 
orgaan, die de volgende informatie bevat:

Or. de

Amendement 163
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Rechtenbeheerders innen en beheren 
rechteninkomsten zorgvuldig.

1. Organisaties voor collectief beheer
innen en beheren rechteninkomsten 
zorgvuldig, correct en transparant. Behalve 
in lidstaten met regelingen voor 
uitgebreide collectieve licentieverlening, 
zorgt een organisatie voor collectief 
beheer ervoor dat alleen 
rechteninkomsten geïnd worden namens 
rechthebbenden wier rechten zij 
gemachtigd is te vertegenwoordigen.

Or. en

Motivering

Er moet overeenstemming zijn met artikel 12, lid 1, en artikel 14, lid 2, waarin staat dat 
betalingen nauwgezet dienen te worden verricht. Als betalingen nauwgezet moeten zijn, 
spreekt het vanzelf dat de inning en het beheer dat ook moeten zijn. Daarnaast mogen 
organisaties voor collectief beheer alleen innen namens echte leden en rechthebbenden wier 
rechten zij beheren op grond van een vertegenwoordigingsovereenkomst.

Amendement 164
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de rechtenbeheerder in 4. Wanneer de rechtenbeheerder in 
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afwachting van de verdeling van de aan 
rechthebbenden verschuldigde bedragen de 
rechteninkomsten en inkomsten uit 
beleggingen belegt, doet hij dat in 
overeenstemming met het in artikel 7, lid 5, 
onder c), bedoelde algemene 
beleggingsbeleid en de volgende 
bepalingen:

afwachting van de verdeling van de aan 
rechthebbenden verschuldigde bedragen de 
rechteninkomsten en inkomsten uit 
beleggingen belegt, doet hij dat in het 
beste belang van de rechthebbenden die 
hij vertegenwoordigt en in 
overeenstemming met het in artikel 7, lid 5, 
onder c), bedoelde algemene 
beleggingsbeleid en de volgende 
bepalingen:

Or. en

Amendement 165
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bedragen worden belegd in het 
belang van de leden; wanneer er een 
potentieel belangenconflict bestaat, ziet de 
rechtenbeheerder erop toe dat de belegging 
uitsluitend in het belang van de leden
wordt uitgevoerd;

a) wanneer er een potentieel 
belangenconflict bestaat, ziet de 
rechtenbeheerder erop toe dat de belegging 
uitsluitend in het belang van de 
rechthebbenden wordt uitgevoerd;

Or. en

Amendement 166
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de middelen worden zodanig belegd 
dat de aan de rechthebbenden 
verschuldigde bedragen intact blijven;

Or. en
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Amendement 167
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat 
overeenkomsten inzake de betrekkingen 
van de rechtenbeheerder met zijn leden en 
de rechthebbenden informatie bevatten 
over inhoudingen die van toepassing zijn 
op de rechteninkomsten als bedoeld in 
artikel 16, onder e).

1. De lidstaten zien erop toe dat 
overeenkomsten inzake de betrekkingen 
van de rechtenbeheerder met zijn leden 
specifiek toestemming geven voor 
inhoudingen die van toepassing zijn op de 
rechteninkomsten als bedoeld in artikel 16, 
onder e).

Or. en

Amendement 168
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een rechtenbeheerder sociale, 
culturele of educatieve diensten verleent 
die worden gefinancierd uit inhoudingen 
op de rechteninkomsten, zien de lidstaten 
erop toe dat rechthebbenden aanspraak 
kunnen maken op de volgende rechten:

2. Wanneer een rechtenbeheerder sociale, 
culturele of educatieve diensten verleent 
die worden gefinancierd uit inhoudingen 
op de rechteninkomsten, zien de lidstaten 
erop toe dat deze diensten worden 
verleend op grond van billijke criteria, 
met name wat betreft de toegang tot en de 
omvang van deze diensten.

Or. en

Amendement 169
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een rechtenbeheerder sociale, 
culturele of educatieve diensten verleent 
die worden gefinancierd uit inhoudingen 
op de rechteninkomsten, zien de lidstaten 
erop toe dat rechthebbenden aanspraak 
kunnen maken op de volgende rechten:

2. Wanneer een rechtenbeheerder sociale, 
culturele of educatieve diensten verleent 
die worden gefinancierd uit inhoudingen 
op de rechteninkomsten en op alle uit de 
belegging van de rechteninkomsten 
verkregen ontvangsten, zien de lidstaten 
erop toe dat rechthebbenden aanspraak 
kunnen maken op de volgende rechten:

Or. en

Amendement 170
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) sociale, culturele of educatieve diensten 
op grond van billijke criteria, in het 
bijzonder met betrekking tot de toegang 
tot en de omvang van deze diensten;

Schrappen

Or. en

Amendement 171
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) rechthebbenden die de machtiging om 
rechten of rechtencategorieën of soorten 
werk en andere materie te beheren 
hebben beëindigd, of die hun rechten of 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie uit de rechtenbeheerder 
hebben teruggetrokken, houden toegang 

Schrappen
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tot die diensten. In de criteria in verband 
met de toegang tot en de omvang van die 
diensten kunnen de door die 
rechthebbenden gegenereerde 
rechteninkomsten en de duur van de 
beheersmachtiging in aanmerking worden 
genomen, mits dergelijke criteria ook van 
toepassing zijn op rechthebbenden die een 
dergelijke machtiging niet hebben 
beëindigd of die hun rechten of 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie niet hebben 
teruggetrokken uit de rechtenbeheerder.

Or. en

Amendement 172
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtenbeheerder regelmatig en 
zorgvuldig de verschuldigde bedragen 
verdeelt en betaalt aan alle rechthebbenden 
die hij vertegenwoordigt. De 
rechtenbeheerder verricht deze verdeling 
en betalingen uiterlijk twaalf maanden na 
afloop van het boekjaar waarin de 
rechteninkomsten zijn geïnd, tenzij 
objectieve redenen, met name in verband 
met de verslaglegging door gebruikers, de 
identificatie van rechten en rechthebbenden 
of met de afstemming van gegevens over 
werken en andere materie met 
rechthebbenden, de rechtenbeheerder
ervan weerhouden deze termijn te 
eerbiedigen. De rechtenbeheerder verricht 
de verdeling en betalingen nauwgezet en 
ziet daarbij toe op gelijke behandeling van 
alle categorieën rechthebbenden.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisatie voor collectief beheer
regelmatig en zorgvuldig de verschuldigde 
bedragen verdeelt en betaalt aan alle 
rechthebbenden die zij vertegenwoordigt. 
De organisatie voor collectief beheer
verricht deze verdeling en betalingen 
zonder onnodige vertraging en uiterlijk 
drie maanden nadat de rechteninkomsten 
zijn geïnd, tenzij objectieve redenen, met 
name in verband met de verslaglegging 
door gebruikers, de identificatie van 
rechten en rechthebbenden of met de 
afstemming van gegevens over werken en 
andere materie met rechthebbenden, de 
organisatie voor collectief beheer ervan 
weerhouden deze termijn te eerbiedigen. 
De organisatie voor collectief beheer
verricht de verdeling en betalingen 
nauwgezet en ziet daarbij toe op gelijke 
behandeling van alle categorieën 
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rechthebbenden.

Or. en

Motivering

Kunstenaars en auteurs vinden het een groot probleem dat veel organisaties voor collectief 
beheer zo laat betalen. De ontwerprichtlijn stelt voor de organisaties toe te staan het geld 
maximaal twee jaar vast te houden. Dat is nauwelijks als redelijk te beschouwen. 
Organisaties voor collectief beheer die momenteel geen hoge doelstellingen halen, hebben 
stimulansen nodigen om de doeltreffendheid van hun administratieve praktijk te verbeteren.

Amendement 173
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtenbeheerder regelmatig en zorgvuldig 
de verschuldigde bedragen verdeelt en 
betaalt aan alle rechthebbenden die hij 
vertegenwoordigt. De rechtenbeheerder 
verricht deze verdeling en betalingen 
uiterlijk twaalf maanden na afloop van het 
boekjaar waarin de rechteninkomsten zijn 
geïnd, tenzij objectieve redenen, met name 
in verband met de verslaglegging door 
gebruikers, de identificatie van rechten en 
rechthebbenden of met de afstemming van 
gegevens over werken en andere materie 
met rechthebbenden, de rechtenbeheerder 
ervan weerhouden deze termijn te 
eerbiedigen. De rechtenbeheerder verricht 
de verdeling en betalingen nauwgezet en 
ziet daarbij toe op gelijke behandeling van 
alle categorieën rechthebbenden.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtenbeheerder regelmatig, tijdig en 
zorgvuldig de verschuldigde bedragen 
verdeelt en betaalt aan alle rechthebbenden 
die hij vertegenwoordigt. De 
rechtenbeheerder verricht deze verdeling 
en betalingen ten minste eenmaal per 
kwartaal en uiterlijk twaalf maanden nadat
de rechteninkomsten zijn geïnd. De 
rechtenbeheerder verricht de verdeling en 
betalingen nauwgezet en ziet daarbij toe op 
gelijke behandeling van alle categorieën 
rechthebbenden.

Or. en

Amendement 174
Josef Weidenholzer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtenbeheerder regelmatig en zorgvuldig 
de verschuldigde bedragen verdeelt en 
betaalt aan alle rechthebbenden die hij 
vertegenwoordigt. De rechtenbeheerder 
verricht deze verdeling en betalingen 
uiterlijk twaalf maanden na afloop van het 
boekjaar waarin de rechteninkomsten zijn 
geïnd, tenzij objectieve redenen, met name 
in verband met de verslaglegging door 
gebruikers, de identificatie van rechten en 
rechthebbenden of met de afstemming van 
gegevens over werken en andere materie 
met rechthebbenden, de rechtenbeheerder 
ervan weerhouden deze termijn te 
eerbiedigen. De rechtenbeheerder verricht 
de verdeling en betalingen nauwgezet en 
ziet daarbij toe op gelijke behandeling van 
alle categorieën rechthebbenden.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtenbeheerder regelmatig, op 
transparante wijze en zorgvuldig de 
verschuldigde bedragen verdeelt en betaalt 
aan alle rechthebbenden die hij 
vertegenwoordigt. De rechtenbeheerder 
verricht deze verdeling en betalingen 
uiterlijk twee maanden na afloop van het 
boekjaar waarin de rechteninkomsten zijn 
geïnd, tenzij objectieve redenen, met name 
in verband met de verslaglegging door 
gebruikers, de identificatie van rechten en 
rechthebbenden of met de afstemming van 
gegevens over werken en andere materie 
met rechthebbenden, de rechtenbeheerder 
ervan weerhouden deze termijn te 
eerbiedigen. De rechtenbeheerder verricht 
de verdeling en betalingen nauwgezet en 
ziet daarbij toe op gelijke behandeling van 
alle categorieën rechthebbenden.

Or. de

Motivering

Rechthebbenden moeten soms veel te lang op uitbetalingen wachten en komen daardoor soms 
in de problemen; de richtlijn moet op dit punt voor een duidelijke verbetering zorgen.

Amendement 175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtenbeheerder regelmatig en zorgvuldig 
de verschuldigde bedragen verdeelt en 
betaalt aan alle rechthebbenden die hij 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtenbeheerder regelmatig en zorgvuldig 
de verschuldigde bedragen verdeelt en 
betaalt aan alle rechthebbenden die hij 
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vertegenwoordigt. De rechtenbeheerder 
verricht deze verdeling en betalingen 
uiterlijk twaalf maanden na afloop van het 
boekjaar waarin de rechteninkomsten zijn 
geïnd, tenzij objectieve redenen, met name 
in verband met de verslaglegging door 
gebruikers, de identificatie van rechten en 
rechthebbenden of met de afstemming van 
gegevens over werken en andere materie 
met rechthebbenden, de rechtenbeheerder 
ervan weerhouden deze termijn te 
eerbiedigen. De rechtenbeheerder verricht 
de verdeling en betalingen nauwgezet en 
ziet daarbij toe op gelijke behandeling van 
alle categorieën rechthebbenden.

vertegenwoordigt, dit op basis van de door 
gebruikers binnen zes maanden na het 
gebruik van de content verstrekte 
informatie. De rechtenbeheerder verricht 
deze verdeling en betalingen uiterlijk 
twaalf maanden na afloop van het boekjaar 
waarin de rechteninkomsten zijn geïnd, 
tenzij objectieve redenen, met name in 
verband met de verslaglegging door 
gebruikers, de identificatie van rechten en 
rechthebbenden of met de afstemming van 
gegevens over werken en andere materie 
met rechthebbenden, de rechtenbeheerder 
ervan weerhouden deze termijn te 
eerbiedigen. De rechtenbeheerder verricht 
de verdeling en betalingen nauwgezet en 
ziet daarbij toe op gelijke behandeling van 
alle categorieën rechthebbenden.

Or. en

Motivering

Rechtenbeheerders kunnen bedragen slechts tijdig verdelen als gebruikers tijdig informatie 
verstrekken over het gebruik van een bepaalde content.

Amendement 176
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Organisaties voor collectief beheer 
beginnen met de verdeling van de 
rechteninkomsten zodra het geïnde 
bedrag de kosten van de inning zelf 
redelijkerwijs dekt. Het minimumniveau 
dat is vereist voordat tot verdeling wordt 
overgegaan, mag het laagste door 
vergelijkbare organisaties voor collectief 
beheer gehanteerde minimumbedrag niet 
in onredelijke mate overschrijden.

Or. en
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Motivering

De inkomstenverdeling van rechthebbenden loopt zeer sterk uiteen: een heel grote groep 
artiesten verdient bijzonder weinig. Door de minimumniveaus voor verdeling te verlagen 
zullen een grote groep rechthebbenden veel sneller worden uitbetaald. Rechthebbenden die 
veel verdienen mogen geen stimulans krijgen om de minimumniveaus voor verdeling te hoog 
te leggen, want dit kan tot een onbillijke verdeling leiden. Om te komen tot een 
kostenefficiënte verdeling moeten de minimumniveaus voor verdeling dan ook laag worden 
gehouden.

Amendement 177
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten mogen 
rechtenbeheerders toestaan af te wijken 
van de in lid 1 vastgelegde verdelings- en 
betalingsverplichting indien objectieve 
redenen, met name in verband met de 
verslaglegging door gebruikers, de 
identificatie van rechten en 
rechthebbenden of met de afstemming van 
gegevens over werken en andere materie 
met rechthebbenden, de rechtenbeheerder 
ervan weerhouden de in lid 1 bedoelde 
frequentie en termijn te eerbiedigen. In 
die gevallen verrichten de 
rechtenbeheerders de verdeling en de 
betalingen aan de rechthebbenden zo snel 
mogelijk.

Or. en

Amendement 178
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen vijf jaar na afloop 
van het boekjaar waarin de inning van de 
rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 
nog niet kunnen worden verdeeld en mits 
de rechtenbeheerder alle nodige 
maatregelen heeft getroffen om de 
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder 
over het gebruik van de bedragen in 
kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
onder b), onverminderd het recht van de 
rechthebbende om dergelijke bedragen 
van de rechtenbeheerder te vorderen.

2. Wanneer de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen drie jaar na afloop 
van het boekjaar waarin de inning van de 
rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 
nog niet kunnen worden verdeeld omdat de 
organisatie voor collectief beheer er niet 
in is geslaagd om de rechthebbenden te 
identificeren en te lokaliseren, wordt het 
geld gestort in een fonds dat de lidstaat 
waar het geld werd geïnd speciaal 
hiervoor opricht en beheert. Het fonds is 
van dan af verantwoordelijk voor alle 
vorderingen van weer opgedoken 
rechthebbenden.

Or. en

Motivering

Als de rechtenbeheerder zomaar het geld mocht behouden, zou hij mogelijk nalaten een 
nauwgezet onderzoek te verrichten naar de echte rechthebbenden. Een door de lidstaat 
beheerd fonds kan ook de culturele verscheidenheid helpen bevorderen. Zie overweging 15 
bis (nieuw). Daarnaast is de voorgestelde vijf jaar een lange periode: het is zeer 
onwaarschijnlijk dat een verdwenen rechthebbende na drie of vier jaar alsnog gevonden 
wordt.

Amendement 179
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen vijf jaar na afloop 
van het boekjaar waarin de inning van de 
rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 
nog niet kunnen worden verdeeld en mits 
de rechtenbeheerder alle nodige 
maatregelen heeft getroffen om de
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder 

2. Wanneer de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen drie jaar na afloop 
van het boekjaar waarin de inning van de 
rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 
nog niet kunnen worden verdeeld en mits 
de organisatie voor collectief beheer alle 
nodige maatregelen heeft getroffen om de 
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren, zijn de lidstaten bevoegd om te 
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over het gebruik van de bedragen in 
kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
onder b), onverminderd het recht van de 
rechthebbende om dergelijke bedragen 
van de rechtenbeheerder te vorderen.

besluiten hoe de niet-verdeelde middelen 
worden toegewezen. Zij kunnen in dit 
verband ook besluiten dat de organisatie 
voor collectief beheer het geld onder haar 
leden mag verdelen.

Or. en

Amendement 180
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen vijf jaar na afloop 
van het boekjaar waarin de inning van de 
rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 
nog niet kunnen worden verdeeld en mits 
de rechtenbeheerder alle nodige 
maatregelen heeft getroffen om de 
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder 
over het gebruik van de bedragen in 
kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
onder b), onverminderd het recht van de 
rechthebbende om dergelijke bedragen van 
de rechtenbeheerder te vorderen.

2. Wanneer de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen twee jaar na 
afloop van het boekjaar waarin de inning 
van de rechteninkomsten heeft 
plaatsgevonden nog niet kunnen worden 
verdeeld en mits de rechtenbeheerder alle 
nodige maatregelen heeft getroffen om de 
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder 
over het gebruik van de bedragen in 
kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
onder b), onverminderd het recht van de 
rechthebbende om dergelijke bedragen van 
de rechtenbeheerder te vorderen.

Or. de

Amendement 181
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen vijf jaar na afloop 
van het boekjaar waarin de inning van de 

2. Wanneer de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen vijf jaar na afloop 
van het boekjaar waarin de inning van de 
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rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 
nog niet kunnen worden verdeeld en mits 
de rechtenbeheerder alle nodige 
maatregelen heeft getroffen om de 
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder
over het gebruik van de bedragen in 
kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
onder b), onverminderd het recht van de 
rechthebbende om dergelijke bedragen 
van de rechtenbeheerder te vorderen.

rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 
nog niet kunnen worden verdeeld en mits 
de rechtenbeheerder alle nodige 
maatregelen heeft getroffen om de 
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren, gebruikt de rechtenbeheerder
dit bedrag voor zijn cultureel fonds. Als er 
geen cultureel fonds bestaat, betaalt de 
rechtenbeheerder het bedrag aan de 
gebruikers terug.

Or. en

Amendement 182
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat een 
rechtenbeheerder geen onderscheid maakt
tussen zijn leden en rechthebbenden wier 
rechten hij beheert krachtens een 
vertegenwoordigingsovereenkomst, met 
name ten aanzien van toepasselijke 
tarieven, beheerskosten en de voorwaarden 
voor inning van de rechteninkomsten en 
verdeling van de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen.

De lidstaten zien erop toe dat een 
rechtenbeheerder geen discriminatie pleegt 
jegens de rechthebbenden wier rechten hij 
beheert krachtens een 
vertegenwoordigingsovereenkomst, met 
name ten aanzien van toepasselijke 
tarieven, beheerskosten en de voorwaarden 
voor inning van de rechteninkomsten en 
verdeling van de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen.

Or. en

Amendement 183
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inhoudingen en betalingen in Betalingen in 
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vertegenwoordigingsovereenkomsten vertegenwoordigingsovereenkomsten

Or. en

Amendement 184
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De rechtenbeheerder past geen andere 
inhoudingen dan beheerskosten toe op de 
rechteninkomsten die voortvloeien uit de 
rechten die hij beheert op grond van een 
vertegenwoordigingsovereenkomst met 
een andere rechtenbeheerder, tenzij de 
andere rechtenbeheerder uitdrukkelijk 
met dergelijke inhoudingen instemt.

Schrappen

Or. en

Amendement 185
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De rechtenbeheerder verdeelt en betaalt 
regelmatig, zorgvuldig en correct de aan 
andere rechtenbeheerders verschuldigde 
bedragen.

2. De rechtenbeheerder verdeelt en betaalt 
regelmatig, tijdig, zorgvuldig en correct de 
aan andere rechtenbeheerders 
verschuldigde bedragen. De 
rechtenbeheerder verricht de verdeling en 
betalingen aan andere rechtenbeheerders 
ten minste eenmaal per kwartaal en 
uiterlijk twaalf maanden nadat de 
rechteninkomsten zijn geïnd.

Or. en
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Amendement 186
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten mogen 
rechtenbeheerders toestaan af te wijken 
van de in lid 2 vastgelegde verdelings- en 
betalingsverplichting indien objectieve 
redenen, met name in verband met de 
verslaglegging door gebruikers, de 
identificatie van rechten en 
rechthebbenden of met de afstemming van 
gegevens over werken en andere materie 
met rechthebbenden, de rechtenbeheerder 
ervan weerhouden de in lid 1 bedoelde 
frequentie en termijn te eerbiedigen. In 
die gevallen verrichten de 
rechtenbeheerders de verdeling en de 
betalingen aan de rechthebbenden zo snel 
mogelijk.

Or. en

Amendement 187
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
rechtenbeheerders binnen 14 
kalenderdagen op aanvragen voor het 
gebruik van licenties reageren en de 
gebruiker binnen 60 kalenderdagen een 
aanbod voorleggen, op voorwaarde dat zij 
alle voor het voorleggen van een aanbod 
relevante informatie hebben ontvangen.

Or. de
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Amendement 188
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tarieven voor exclusieve rechten 
weerspiegelen de economische waarde van 
de rechten in het handelsverkeer en van de 
door de rechtenbeheerder verstrekte dienst.

Tarieven voor exclusieve rechten en 
rechten op vergoeding weerspiegelen de 
economische waarde van het gebruik van 
de rechten in het handelsverkeer, de aard 
en de reikwijdte van de werken en andere 
beschermde materie, en de economische 
waarde van de door de rechtenbeheerder 
verstrekte dienst.

Or. en

Amendement 189
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tarieven voor exclusieve rechten 
weerspiegelen de economische waarde van 
de rechten in het handelsverkeer en van de 
door de rechtenbeheerder verstrekte dienst.

Tarieven voor exclusieve rechten 
weerspiegelen op passende wijze de 
economische waarde van de rechten in het 
handelsverkeer en van de door de 
rechtenbeheerder verstrekte dienst.

Or. de

Amendement 190
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij ontstentenis van nationaal recht waarin 
de aan rechthebbenden verschuldigde 
bedragen met betrekking tot een recht op
beloning en een recht op 
schadeloosstelling worden vastgesteld, 
baseert de rechtenbeheerder zijn eigen 
vaststelling van die verschuldigde 
bedragen op de economische waarde van 
die rechten in het handelsverkeer.

Bij ontstentenis van nationaal recht waarin 
de aan rechthebbenden verschuldigde 
bedragen met betrekking tot een recht op 
schadeloosstelling worden vastgesteld, 
baseert de rechtenbeheerder zijn eigen 
vaststelling van die verschuldigde 
bedragen op niet-discriminerende criteria,  
waarbij wordt voorzien in een billijke 
schadeloosstelling voor het gebruik van de 
werken en andere beschermde materie.

Or. en

Amendement 191
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij ontstentenis van nationaal recht waarin 
de aan rechthebbenden verschuldigde 
bedragen met betrekking tot een recht op 
beloning en een recht op 
schadeloosstelling worden vastgesteld, 
baseert de rechtenbeheerder zijn eigen 
vaststelling van die verschuldigde 
bedragen op de economische waarde van 
die rechten in het handelsverkeer.

Bij ontstentenis van nationaal recht waarin 
de aan rechthebbenden verschuldigde 
bedragen met betrekking tot een recht op 
beloning worden vastgesteld, baseert de 
rechtenbeheerder zijn eigen vaststelling 
van die verschuldigde bedragen op de 
economische waarde van die rechten in het
handelsverkeer.

Or. de

Amendement 192
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Gebruikers moeten organisaties 
voor collectief beheer tijdig, gedetailleerd 
en in een overeengekomen, bij voorkeur 
elektronisch leesbaar formaat inlichten 
over het gebruik van werken en andere 
materie opdat de organisaties voor 
collectief beheer de toepasselijke kosten 
kunnen bepalen en de aan de 
rechthebbenden verschuldigde bedragen 
nauwgezet en in overeenstemming met de 
in deze richtlijn neergelegde 
verplichtingen kunnen verdelen. Wanneer
gebruikers nalaten om organisaties voor 
collectief beheer zodanig in te lichten dat 
de organisaties individuele 
rechthebbenden tijdig en nauwgezet 
kunnen uitbetalen, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de organisaties voor collectief 
beheer worden ontheven van hun uit 
hoofde van deze richtlijn geldende 
verplichtingen met betrekking tot de 
verdeling van rechteninkomsten aan 
individuele rechthebbenden.

Or. en

Amendement 193
Lara Comi, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Met het oog op een tijdige, billijke 
en transparante verdeling van rechten 
verlangen rechtenbeheerders van 
gebruikers dat zij een analytisch verslag 
bijhouden van de gebruikte werken, 
overeenkomstig de standaardverslagen die 
de rechtenbeheerders ter beschikking 
stellen of die in zwang zijn in de sector, en 
dit uiterlijk zes maanden na gebruik van 
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het muziekwerk.

Or. en

Motivering

Verslagen van gebruikers in de digitale omgeving en daarbuiten zijn noodzakelijk om het 
gebruik van beschermde werken te meten. Zonder deze bepaling zou de verdeling van de 
auteursrechten en naburige rechten een probleem blijven doordat de gegevens die nodig zijn 
voor een evenredige en analytische verdeling van het feitelijke gebruik van werken ontbreken. 
Vaak worden gegevens verstrekt op een onvolledige en onzorgvuldige manier. Door de steeds 
geavanceerdere apparatuur en de ruime verspreiding van werken waarop auteursrecht rust 
dienen rechtenbeheerders tijdig over nauwkeurige gegevens van gebruikers met betrekking tot 
het gebruik van muziekwerken te kunnen beschikken.

Amendement 194
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Telkens wanneer er een algemeen 
toepasselijk of van rechtswege vastgesteld 
tarief geldt, dienen gebruikers tijdig 
licentiekosten of een licentievergoeding te 
betalen aan de organisatie voor collectief 
beheer. Indien gebruikers nalaten om 
dergelijke licentiekosten of een dergelijke 
licentievergoeding tijdig te betalen, zorgen 
de lidstaten ervoor dat de organisaties 
voor collectief beheer deze gebruikers 
bijkomende kosten mogen aanrekenen ter 
dekking van de administratieve kosten die 
zijn veroorzaakt door de nalatigheid om 
de betrokken bedragen spontaan te 
betalen.

Or. en

Amendement 195
Rolandas Paksas
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Verplichtingen van gebruikers

Met het oog op een effectief 
rechtenbeheer zorgen de lidstaten ervoor 
dat gebruikers de organisaties voor 
collectief beheer kosteloos en in 
elektronische vorm volledige en 
nauwkeurige informatie verstrekken over 
het gebruikte werk of andere materie, 
zodat de organisaties voor collectief 
beheer dit gebruik en de eraan verbonden 
rechthebbende kunnen identificeren.

Or. en

Amendement 196
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Rapportage en facturering

1. Rechtenbeheerders stellen passende 
communicatieprocedures vast die de 
gebruiker in staat stellen om alle nodige 
informatie over het gebruik van de 
licentie, met inbegrip van een verslag over 
het feitelijke gebruik van de werken, 
zorgvuldig te verstrekken aan de 
rechtenbeheerder, binnen de gezamenlijk 
overeengekomen termijn die geldt voor die 
licentie.
2. De lidstaten kunnen verlangen dat op 
hun grondgebied gevestigde 
rechtenbeheerders procedures in de zin 
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van de leden 3 en 4 ten uitvoer leggen.
3. Rechtenbeheerders stellen een 
onderlinge samenwerkingsprocedure vast 
ten behoeve van hun rechthebbenden, 
leden en gebruikers. Een dergelijke 
samenwerkingsprocedure moet ten minste 
bestaan uit de bundeling van informatie 
over de afgegeven licenties en het gebruik 
van werken en andere beschermde 
materie in een gemeenschappelijke 
gegevensbank en uit gecoördineerde en 
gezamenlijke facturering en inning van 
rechteninkomsten.
4. De in lid 2 bedoelde 
samenwerkingsprocedure stelt de 
rechtenbeheerders in staat om de 
facturering van de gebruikers zodanig te 
coördineren dat een gebruiker één 
gezamenlijke factuur ontvangt voor de 
rechten inzake de werken en andere 
beschermde materie waarvoor een licentie 
is verleend. De gezamenlijke factuur is 
transparant en identificeert de betrokken 
rechtenbeheerders, de lijsten met werken 
en andere beschermde materie waarvoor 
een licentie is verleend en het feitelijke 
gebruik ervan. Op de factuur moeten 
daarnaast ten minste de proportionele 
bedragen die aan de rechthebbenden 
verschuldigd zijn en de bedragen die 
worden aangerekend voor beheerskosten, 
duidelijk worden vermeld.
5. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing 
op het collectieve beheer van 
onlinerechten inzake muziekwerken, noch 
op het collectieve beheer op 
multiterritoriale basis van rechten inzake 
werken en andere materie.

Or. en

Amendement 197
Emma McClarkin



PE508.268v06-00 88/112 AM\933267NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
1. Organisaties voor collectief beheer 
stellen evenredige 
communicatieprocedures vast die de 
gebruiker in staat stellen om alle nodige 
informatie over het gebruik van de 
licentie, met inbegrip van een verslag over 
het feitelijke gebruik van de werken, 
zorgvuldig te verstrekken aan de 
rechtenbeheerder, binnen de gezamenlijk 
overeengekomen termijn die geldt voor die 
licentie.
2. Organisaties voor collectief beheer 
kunnen een samenwerkingsprocedure 
vaststellen ten behoeve van hun 
rechthebbenden, leden en gebruikers. Een 
dergelijke samenwerkingsprocedure kan 
onder meer bestaan uit de bundeling van 
informatie over de afgegeven licenties en 
het gebruik van werken en andere 
beschermde materie. In dit verband is er 
voor de kosten en baten van een 
gemeenschappelijke gegevensbank en 
gezamenlijke facturering nadere evaluatie 
nodig.

Or. en

Amendement 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
rechtenbeheerder op verzoek van iedere 
rechthebbende wiens rechten hij 
vertegenwoordigt, iedere 

Schrappen
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rechtenbeheerder namens wie hij rechten 
beheert op grond van een 
vertegenwoordigingsovereenkomst of 
iedere gebruiker op elektronische wijze en 
zonder onnodige vertraging de volgende 
informatie bekendmaakt:
(a) standaardlicentieovereenkomsten en 
toepasselijke tarieven;
(b) het repertoire en de rechten die hij 
vertegenwoordigt en de lidstaten die hij 
bestrijkt;
(c) een lijst met door hem gesloten 
vertegenwoordigingsovereenkomsten, met 
inbegrip van informatie over de betrokken 
andere rechtenbeheerders, het 
vertegenwoordigde repertoire en het 
territoriale toepassingsgebied van 
dergelijke overeenkomsten.

Or. en

Amendement 199
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
rechtenbeheerder op verzoek van iedere 
rechthebbende wiens rechten hij 
vertegenwoordigt, iedere 
rechtenbeheerder namens wie hij rechten 
beheert op grond van een 
vertegenwoordigingsovereenkomst of 
iedere gebruiker op elektronische wijze en 
zonder onnodige vertraging de volgende 
informatie bekendmaakt:

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
organisatie voor collectief beheer de 
volgende informatie bekendmaakt op haar 
website:

Or. en

Motivering

Basisinformatie over tarieven, licentieovereenkomsten, repertoires en 
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vertegenwoordigingsovereenkomsten is cruciaal voor een goed werkende en transparante 
markt voor creatieve goederen. Basisinformatie over prijzen en het verkoopaanbod dient niet 
louter op verzoek te worden verstrekt. Als dit amendement wordt aangenomen, kan de lijst in 
artikel 18, lid 1, als een aanvulling op artikel 19, lid 1, worden gebruikt. Artikel 18, lid 1, kan 
dan worden geschrapt.

Amendement 200
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
rechtenbeheerder op verzoek van iedere 
rechthebbende wiens rechten hij 
vertegenwoordigt, iedere 
rechtenbeheerder namens wie hij rechten 
beheert op grond van een 
vertegenwoordigingsovereenkomst of 
iedere gebruiker op elektronische wijze en 
zonder onnodige vertraging de volgende 
informatie bekendmaakt:

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
rechtenbeheerder op ektronische wijze en 
zonder vertraging de volgende informatie 
bekendmaakt en openbaar maakt:

Or. de

Amendement 201
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het repertoire en de rechten die hij 
vertegenwoordigt en de lidstaten die hij 
bestrijkt;

b) het repertoire en de rechten die hij 
vertegenwoordigt en de lidstaten die hij 
bestrijkt, of, wanneer het repertoire 
omwille van het werkterrein van de 
rechtenbeheerder niet kan worden 
bepaald, de categorieën werken of andere 
materie die hij vertegenwoordigt, de 
rechten die hij beheert en de lidstaten die 
hij bestrijkt;
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Or. en

Amendement 202
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daarnaast maakt een rechtenbeheerder 
op verzoek van iedere rechthebbende of 
iedere rechtenbeheerder alle informatie 
bekend over werken waarvoor een of meer 
rechthebbenden niet zijn geïdentificeerd, 
voor zover beschikbaar met inbegrip van 
de titel van het werk, de naam van de 
auteur, de naam van de uitgever en alle 
overige ter zake dienende beschikbare 
informatie die noodzakelijk kan zijn om de 
rechthebbenden te identificeren.

2. Daarnaast maakt een organisatie voor 
collectief beheer alle informatie openbaar
over werken waarvoor een of meer 
rechthebbenden niet zijn geïdentificeerd,
overeenkomstig de bepalingen in Richtlijn 
2012/28/EU inzake bepaalde toegestane 
gebruikswijzen van verweesde werken,
voor zover beschikbaar met inbegrip van 
de titel van het werk, de naam van de 
auteur, de naam van de uitgever en alle 
overige ter zake dienende beschikbare 
informatie die noodzakelijk kan zijn om de 
rechthebbenden te identificeren.

Or. en

Motivering

Ook rechthebbenden die geen lid zijn van een rechtenbeheerder moeten in staat zijn te 
controleren of hun werken als niet-geïdentificeerd staan opgegeven. Voorts is deze informatie 
nuttig voor zowel gebruikers als eindgebruikers. De richtlijn inzake verweesde werken bevat 
bepalingen over de te volgen procedure wanneer rechthebbenden onvindbaar zijn, dus ter 
wille van de samenhang is een verwijzing naar die richtlijn op zijn plaats.

Amendement 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daarnaast maakt een rechtenbeheerder 
op verzoek van iedere rechthebbende of 
iedere rechtenbeheerder alle informatie 

2. Een rechtenbeheerder maakt op verzoek 
van iedere rechthebbende of iedere 
rechtenbeheerder alle informatie bekend 
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bekend over werken waarvoor een of meer 
rechthebbenden niet zijn geïdentificeerd, 
voor zover beschikbaar met inbegrip van 
de titel van het werk, de naam van de 
auteur, de naam van de uitgever en alle 
overige ter zake dienende beschikbare
informatie die noodzakelijk kan zijn om de 
rechthebbenden te identificeren.

over werken waarvoor een of meer 
rechthebbenden niet zijn geïdentificeerd, 
voor zover beschikbaar met inbegrip van 
de titel van het werk, de naam van de 
auteur, de naam van de uitgever en alle 
overige ter zake dienende beschikbare 
informatie die noodzakelijk kan zijn om de 
rechthebbenden te identificeren.

Or. en

Amendement 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
rechtenbeheerder de volgende informatie 
openbaar maakt:

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
organisatie voor collectief beheer ten 
minste de volgende informatie 
bekendmaakt, bij voorkeur via een voor 
het publiek toegankelijke website:

Or. en

Amendement 205
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) Een overzicht van alle 
muziekwerken en muziekrechten die 
worden beheerd;

Or. de
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Amendement 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) een lijst van de rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk die 
door de rechthebbenden vrijwillig van het 
collectieve beheer zijn uitgesloten;

Or. en

Amendement 207
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) standaardlicentieovereenkomsten en 
toepasselijke tarieven;

Or. en

Amendement 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter g quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quater) het repertoire en de rechten die 
zij vertegenwoordigt en de lidstaten die zij 
bestrijkt;

Or. en
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Amendement 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter g quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quinquies) een lijst van door haar 
gesloten 
vertegenwoordigingsovereenkomsten, met 
inbegrip van informatie over de betrokken 
andere organisaties voor collectief beheer, 
het vertegenwoordigde repertoire en het 
territoriale toepassingsgebied van deze 
overeenkomsten.

Or. en

Amendement 210
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen besluiten dat punt 
1, onder a), f) en g), van bijlage I niet van 
toepassing is op een rechtenbeheerder die 
op zijn balansdatum de limieten van twee 
van de drie volgende criteria niet 
overschrijdt

Schrappen

(a) balanstotaal: EUR 350 000;
(b) netto-omzet: EUR 700 000;
(c) gemiddeld aantal personeelsleden 
gedurende het boekjaar: tien.

Or. en

Amendement 211
Josef Weidenholzer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen besluiten dat punt 
1, onder a), f) en g), van bijlage I niet van 
toepassing is op een rechtenbeheerder die 
op zijn balansdatum de limieten van twee 
van de drie volgende criteria niet 
overschrijdt

Schrappen

a) balanstotaal: 350 000 EUR,
b) netto-omzet: 700 000 EUR,
c) gemiddeld aantal personeelsleden 
gedurende het boekjaar: tien.

Or. de

Amendement 212
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen besluiten dat punt 
1, onder a), f) en g), van bijlage I niet van 
toepassing is op een rechtenbeheerder die 
op zijn balansdatum de limieten van twee 
van de drie volgende criteria niet 
overschrijdt

5. Punt 1, onder a), f) en g), van bijlage I is
niet van toepassing op een organisatie 
voor collectief beheer die op haar
balansdatum de limieten van twee van de 
drie volgende criteria niet overschrijdt:

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het streven naar betere regelgeving en met de toezeggingen van de 
Commissie mogen de lidstaten micro-entiteiten vrijstellen van bepaalde mogelijk belastende 
verplichtingen.

Amendement 213
Christian Engström
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied gevestigde rechtenbeheerders 
zich aan de voorschriften in deze titel 
houden bij de verlening van 
multiterritoriale licenties voor 
onlinerechten inzake muziekwerken.

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied actieve rechtenbeheerders 
zich aan de voorschriften in deze titel 
houden bij de verlening van 
multiterritoriale licenties voor 
onlinerechten inzake muziekwerken.

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat de regels worden omzeild door een vestigingsplaats buiten de EU te 
kiezen, moet de richtlijn van toepassing zijn op alle organisaties voor collectief beheer die in 
ten minste één lidstaat actief zijn. Het artikel moet aansluiten op artikel 2.

Amendement 214
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een rechtenbeheerder die 
multiterritoriale licenties voor 
onlinerechten inzake muziekwerken 
verleent, verstrekt aan aanbieders van 
onlinemuziekdiensten, rechthebbenden en 
andere rechtenbeheerders op 
elektronische wijze actuele informatie die 
de identificatie van het door hem 
vertegenwoordigde onlinemuziekrepertoire 
mogelijk maakt. Deze informatie omvat de 
vertegenwoordigde muziekwerken, de 
geheel of gedeeltelijk vertegenwoordigde 
rechten en de vertegenwoordigde lidstaten.

1. Een rechtenbeheerder die 
multiterritoriale licenties voor 
onlinerechten inzake muziekwerken 
verleent, maakt actuele informatie 
openbaar die de identificatie van het door 
hem vertegenwoordigde 
onlinemuziekrepertoire mogelijk maakt. 
Deze informatie omvat de 
vertegenwoordigde muziekwerken, de 
geheel of gedeeltelijk vertegenwoordigde 
rechten en de vertegenwoordigde lidstaten.

Or. en
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Amendement 215
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De rechtenbeheerder kan redelijke 
maatregelen treffen om de juistheid en 
integriteit van de gegevens te beschermen, 
hun hergebruik te beheersen en 
persoonsgegevens en commercieel 
gevoelige informatie te beschermen.

2. De rechtenbeheerder kan redelijke 
maatregelen treffen om de juistheid en 
integriteit van de gegevens te beschermen 
en persoonsgegevens en wanneer nodig
commercieel gevoelige informatie te 
beschermen.

Or. en

Motivering

Het mag geen algemene regel zijn dat rechtenbeheerders het "hergebruik" van informatie, 
een belangrijk en fundamenteel mensenrecht, kunnen beperken.

Amendement 216
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten bevorderen en 
stimuleren organisaties voor collectief 
beheer en commerciële exploitanten tot de 
oprichting van een nauwkeurige, 
alomvattende en geactualiseerde "Global 
Repertoire Database" om multiterritoriale 
en multirepertoire licenties mogelijk te 
maken.

Or. en

Amendement 217
Christian Engström
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een rechtenbeheerder die 
multiterritoriale licenties voor 
onlinerechten inzake muziekwerken 
verleent, beschikt over procedures 
waarmee rechthebbenden en andere 
rechtenbeheerders protest kunnen 
aantekenen tegen de inhoud van de 
gegevens als bedoeld in artikel 22, lid 2, of 
de op grond van artikel 23 verstrekte 
informatie, wanneer zij op grond van 
redelijke bewijsstukken van mening zijn 
dat de gegevens of de informatie met 
betrekking tot hun onlinerechten in 
muziekwerken onjuist zijn/is. Wanneer de 
vorderingen voldoende gemotiveerd zijn, 
ziet de rechtenbeheerder erop toe dat de 
gegevens of de informatie zonder onnodige 
vertraging worden/wordt gerectificeerd.

1. Een rechtenbeheerder die 
multiterritoriale licenties voor 
onlinerechten inzake muziekwerken 
verleent, beschikt over procedures 
waarmee rechthebbenden, andere 
rechtenbeheerders en gebruikers protest 
kunnen aantekenen tegen de inhoud van de 
gegevens als bedoeld in artikel 22, lid 2, of 
de op grond van artikel 23 verstrekte 
informatie, wanneer zij op grond van 
redelijke bewijsstukken van mening zijn 
dat de gegevens of de informatie met 
betrekking tot hun onlinerechten in 
muziekwerken onjuist zijn/is. Wanneer de 
vorderingen voldoende gemotiveerd zijn, 
ziet de rechtenbeheerder erop toe dat de 
gegevens of de informatie zonder onnodige 
vertraging worden/wordt gerectificeerd.

Or. en

Motivering

Ook gebruikers hebben er belang bij dat de door de organisatie voor collectief beheer 
verstrekte informatie correct is.

Amendement 218
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Waar mogelijk en slechts indien de 
kosten en baten van een gezamenlijke 
facturering geëvalueerd zijn, kan de 
organisatie voor collectief beheer ten 
behoeve van de leden 3 en 4 een 
samenwerkingsprocedure met andere 
organisaties voor collectief beheer 
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vaststellen om, zoals bepaald in artikel 
15 bis, één gezamenlijke factuur af te 
geven aan aanbieders van 
onlinemuziekdiensten.

Or. en

Amendement 219
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere 
vertegenwoordigingsovereenkomst tussen 
rechtenbeheerders waarbij een 
rechtenbeheerder een andere
rechtenbeheerder belast met de verlening 
van multiterritoriale licenties voor de 
onlinerechten inzake muziekwerken in zijn
eigen muziekrepertoire, is van niet-
exclusieve aard. De lastnemende 
rechtenbeheerder beheert die 
onlinerechten op niet-discriminerende 
voorwaarden.

1. Om samenvoeging van een grotere 
verscheidenheid van repertoires en de 
verlening van multiterritoriale en 
multirepertoire licenties mogelijk te 
maken, wordt aan verenigingen voor 
collectief beheer de mogelijkheid geboden 
om vertegenwoordigingsovereenkomsten 
met andere verenigingen voor collectief 
beheer te sluiten met het oog op de 
coördinatie en efficiëntie van dergelijke 
licenties onder gelijke en niet-
discriminerende voorwaarden. Iedere 
vertegenwoordigingsovereenkomst tussen 
verenigingen voor collectief beheer 
waarbij een vereniging voor collectief 
beheer een andere vereniging voor 
collectief beheer belast met de verlening 
van multiterritoriale licenties voor de 
onlinerechten inzake muziekwerken in 
haar eigen muziekrepertoire, moet de 
lastgevende beheersvereniging de 
mogelijkheid laten om een andere 
beheersvereniging in te schakelen.

Or. en

Amendement 220
Sabine Verheyen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere 
vertegenwoordigingsovereenkomst tussen 
rechtenbeheerders waarbij een 
rechtenbeheerder een andere 
rechtenbeheerder belast met de verlening 
van multiterritoriale licenties voor de 
onlinerechten inzake muziekwerken in zijn
eigen muziekrepertoire, is van niet-
exclusieve aard. De lastnemende 
rechtenbeheerder beheert die
onlinerechten op niet-discriminerende 
voorwaarden.

1. Iedere 
vertegenwoordigingsovereenkomst tussen 
organisaties voor collectief beheer waarbij 
een organisatie voor collectief beheer een 
andere organisatie voor collectief beheer
belast met de verlening van 
multiterritoriale licenties voor de 
onlinerechten inzake muziekwerken in 
haar eigen muziekrepertoire, is van niet-
exclusieve aard. Dit doet geen afbreuk aan 
het recht van de betrokken organisatie 
voor collectief beheer om een beperkt 
aantal van de andere organisaties voor 
collectief beheer of onlinerechtenbanken 
te machtigen tot de verlening van 
multiterritoriale licenties voor de 
onlinerechten inzake muziekwerken in 
haar eigen repertoire en om aan een 
beperkt aantal onlinerechtenbanken deel 
te nemen.

Or. en

Amendement 221
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere 
vertegenwoordigingsovereenkomst tussen 
rechtenbeheerders waarbij een 
rechtenbeheerder een andere 
rechtenbeheerder belast met de verlening 
van multiterritoriale licenties voor de 
onlinerechten inzake muziekwerken in zijn
eigen muziekrepertoire, is van niet-
exclusieve aard. De lastnemende 
rechtenbeheerder beheert die 

1. Iedere 
vertegenwoordigingsovereenkomst tussen 
organisatie voor collectief beheer waarbij 
een organisatie voor collectief beheer een 
andere organisatie voor collectief beheer
belast met de verlening van 
multiterritoriale licenties voor de 
onlinerechten inzake muziekwerken in 
haar eigen muziekrepertoire, laat de 
lastgevende organisatie voor collectief 
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onlinerechten op niet-discriminerende 
voorwaarden.

beheer de mogelijkheid om een andere 
organisatie voor collectief beheer in te 
schakelen.

Or. en

Motivering

Wat bedoeld wordt, is dat de lastgevende organisatie voor collectief beheer het recht moet 
behouden om een andere organisatie voor collectief beheer te belasten met het beheer van 
haar repertoire. Dit moet uitdrukkelijk worden vermeld.

Amendement 222
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om samenvoeging van repertoires met het 
oog op de verlening van multiterritoriale 
en multirepertoire licenties voor bepaalde 
territoria mogelijk te maken, wordt aan 
organisaties voor collectief beheer de 
mogelijkheid geboden om 
vertegenwoordigingsovereenkomsten met 
andere organisaties voor collectief beheer 
te sluiten voor specifieke territoria, dit 
onder gelijke en niet-discriminerende 
voorwaarden.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk erop te wijzen dat organisaties voor collectief beheer de mogelijkheid 
hebben om overeenkomsten voor specifieke territoria te sluiten. Zij zijn dus niet verplicht 
overeenkomsten voor heel Europa te sluiten.

Amendement 223
Sabine Verheyen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lastnemende organisatie voor 
collectief beheer beheert die 
onlinerechten onder niet-discriminerende 
voorwaarden.

Or. en

Amendement 224
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten bevorderen en 
stimuleren de samenwerking tussen 
organisaties  voor collectief beheer op het 
gebied van beheer,  administratie en 
licentieverlening van rechten.

Or. en

Amendement 225
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De lidstaten zorgen ervoor dat 
organisaties voor collectief beheer het 
recht behouden om autonoom de 
voorwaarden, met name inzake tarieven, 
te bepalen waaronder zij toestemming 
geven voor het gebruik van hun 
repertoire.
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Or. en

Amendement 226
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. De lidstaten zorgen ervoor 
dat vertegenwoordigingsovereenkomsten, 
onlinerechtenbanken, initiatieven tot 
uitwisseling van informatie en alle andere 
vormen van samenwerking tussen 
organisaties voor collectief beheer die de 
verlening en het beheer van 
multiterritoriale en multirepertoire 
licenties en/of de vaststelling van voor 
beide partijen aanvaardbare tarieven en 
voorwaarden voor zulke licenties beogen, 
worden vrijgesteld van de toepassing van 
de bepalingen van het mededingingsrecht 
die voorzien in een verbod op 
overeenkomsten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen die tot doel of tot 
gevolg hebben dat de concurrentie wordt 
beperkt.

Or. en

Amendement 227
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lastgevende organisatie voor 
collectief beheer kan ervoor kiezen de 
machtiging die zij toekent aan andere 
organisaties voor collectief beheer te 
beperken tot de vertegenwoordiging van 
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haar eigen repertoire op welbepaalde 
territoria.

Or. en

Motivering

Om organisaties voor collectief beheer de nodige flexibiliteit te laten behouden bij het sluiten 
van verbonden, moeten vertegenwoordigingsovereenkomsten de mogelijkheid bieden om de 
samenwerking toe te spitsen op een beperkt aantal territoria. De EU in haar geheel hoeft niet 
de enige territoriale optie te zijn.

Amendement 228
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten bevorderen onder 
dezelfde voorwaarden, waar toepasselijk, 
samenwerking tussen organisaties voor 
collectief beheer op het gebied van beheer, 
administratie en licentieverlening van 
rechten, en zij zorgen voor een 
rechtskader dat deze organisaties in staat 
stelt op grensoverschrijdende basis te 
gaan opereren.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de lidstaten ertoe verplicht worden nationale wetgeving vast te stellen 
die grensoverschrijdende licentieverlening mogelijk maakt. Op dit moment staan sommige 
nationale regelingen deze doelstelling in de weg.

Amendement 229
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten bevorderen onder 
dezelfde voorwaarden, waar toepasselijk, 
samenwerking tussen verenigingen voor 
collectief beheer op het gebied van beheer, 
administratie en licentieverlening van 
rechten, en zij zorgen voor een 
rechtskader dat deze verenigingen in staat 
stelt op grensoverschrijdende basis te 
gaan opereren.

Or. en

Amendement 230
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aangezochte rechtenbeheerder die 
besluit niet in te gaan op het in lid 1 
bedoelde verzoek licht de verzoekende 
rechtenbeheerder schriftelijk in van zijn 
besluit en van de motieven die eraan ten 
grondslag liggen.

Or. en

Amendement 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beheerskosten voor de dienst die door 
de aangezochte rechtenbeheerder wordt 
verleend aan de verzoekende 
rechtenbeheerder, zijn niet hoger dan de 

De beheerskosten voor de dienst die door 
de aangezochte rechtenbeheerder wordt 
verleend aan de verzoekende 
rechtenbeheerder, zijn niet hoger dan de 
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kosten die redelijkerwijs door de 
aangezochte rechtenbeheerder in rekening 
worden gebracht voor het beheer van het 
repertoire van de verzoekende 
rechtenbeheerder en een redelijke 
winstmarge.

kosten die redelijkerwijs door de 
aangezochte rechtenbeheerder in rekening 
worden gebracht voor het beheer van het 
repertoire van de verzoekende 
rechtenbeheerder.

Or. en

Amendement 232
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De aangezochte organisatie voor 
collectief beheer wordt verplicht de 
rechten van de verzoekende organisatie 
voor collectief beheer actief te 
vertegenwoordigen, dit wil zeggen op 
dezelfde, niet-discriminerende wijze als 
waarop zij haar eigen repertoire 
vertegenwoordigt bij het verlenen of 
aanbieden van multiterritoriale licenties.

Or. en

Motivering

De "carry out"-verplichting houdt in dat de repertoires gelijk worden behandeld en dat aan 
de gebruikers van deze samengevoegde repertoires hetzelfde tarief wordt aangerekend.

Amendement 233
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De aangezochte organisatie voor 
collectief beheer geeft licenties uit voor 
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het repertoire van de verzoekende 
organisatie voor collectief beheer in haar 
relaties met gebruikers, onder dezelfde 
voorwaarden als voor haar eigen 
repertoire, en zij mag het repertoire van 
de verzoekende organisatie niet van het 
gelicentieerde repertoire uitsluiten zonder 
dat de verzoekende organisatie daar 
uitdrukkelijk mee instemt.

Or. en

Motivering

Als er een "carry in"-verplichting bestaat, moet er ook een "carry out"-verplichting bestaan. 
Alleen zo wordt gegarandeerd dat het repertoire deel uitmaakt van overeenkomsten voor 
licentieverlening.

Amendement 234
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Wanneer het verzoek van de 
verzoekende organisatie voor collectief 
beheer om haar rechten overeenkomstig 
artikel 28 te vertegenwoordigen door alle 
aan de bepalingen van titel III van deze 
richtlijn voldoende aangezochte 
organisaties voor collectief beheer wordt 
geweigerd, kan de verzoekende 
organisatie voor collectief beheer 
multiterritoriale licenties voor 
onlinerechten inzake muziekwerken in 
haar eigen repertoire aanbieden of 
verlenen voor de territoria waarvoor zij de 
uitdrukkelijke goedkeuring van haar 
leden en/of van andere organisaties voor 
collectief beheer heeft verkregen.

Or. en
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Motivering

Organisaties voor collectief beheer die aan de bepalingen van titel III voldoen, worden niet 
echt gestimuleerd om een "partner" voor andere organisaties voor collectief beheer te 
worden, aangezien deze stap zou leiden tot bijkomende lasten en administratieve kosten voor 
deze organisaties voor collectief beheer.

Amendement 235
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De aangezochte en de verzoekende 
rechtenbeheerder kunnen instemmen met 
een bijkomende inhouding buiten de 
beheerskosten ten behoeve van sociale, 
culturele en educatieve diensten.

Or. en

Amendement 236
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 18, lid 1, onder a), 18, lid 1, 
onder c), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 en 36 
zijn ook van toepassing op entiteiten die 
geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van 
een rechtenbeheerder en die 
multiterritoriale licenties voor 
onlinerechten inzake muziekwerken 
aanbieden of verlenen.

De artikelen 18, lid 1, onder c), 19, lid 1, 
onder f bis), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
32 en 36 zijn ook van toepassing op 
entiteiten die geheel of gedeeltelijk 
eigendom zijn van een rechtenbeheerder en 
die multiterritoriale licenties voor 
onlinerechten inzake muziekwerken 
aanbieden of verlenen.

Or. en
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Amendement 237
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 28 en 29 zijn niet van 
toepassing indien een dergelijke entiteit 
multiterritoriale licenties voor 
onlinerechten inzake muziekwerken van 
een individuele rechthebbende toekent of 
aanbiedt of indien zij slechts rechten 
inzake dezelfde werken samenvoegt met 
als enige oogmerk een gezamenlijke 
licentie voor zowel het reproductierecht 
als het recht van mededeling aan het 
publiek voor die werken te kunnen 
verlenen.

Or. en

Amendement 238
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorschriften uit hoofde van deze titel 
zijn niet van toepassing op 
rechtenbeheerders die op grond van de 
vrijwillige samenvoeging van de vereiste 
rechten overeenkomstig de 
mededingingsregels krachtens de artikelen 
101 en 102 VWEU een multiterritoriale
licentie verlenen voor de onlinerechten 
inzake muziekwerken die vereist zijn voor 
een omroep die zijn radio- of 
televisieprogramma's gelijktijdig met of na 
de oorspronkelijke uitzending, alsook 
ondersteunend onlinemateriaal dat door 
de omroep is gemaakt bij de 
oorspronkelijke uitzending van het radio-

De voorschriften uit hoofde van deze titel 
zijn niet van toepassing op 
rechtenbeheerders die op grond van de 
vrijwillige samenvoeging van de vereiste 
rechten overeenkomstig de 
mededingingsregels krachtens de artikelen 
101 en 102 VWEU een licentie verlenen 
voor de onlinerechten inzake 
muziekwerken die vereist zijn voor een 
omroep die zijn radio- of 
televisieprogramma's, alsook andere 
onlineaanbiedingen openbaar wil maken.
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of televisieprogramma, wil mededelen of
openbaar wil maken.

Or. de

Amendement 239
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat 
rechtenbeheerders aan hun leden en 
rechthebbenden procedures beschikbaar 
stellen voor de doeltreffende en tijdige 
behandeling van klachten en beslechting 
van geschillen, met name in verband met 
machtigingen om rechten te beheren en de 
beëindiging of terugtrekking van rechten, 
lidmaatschapsvoorwaarden, de inning van 
aan rechthebbenden verschuldigde 
bedragen, inhoudingen en verdelingen.

1. De lidstaten zien erop toe dat 
organisaties voor collectief beheer aan hun 
leden en rechthebbenden procedures 
beschikbaar stellen voor de doeltreffende 
en tijdige behandeling van klachten en 
beslechting van geschillen, met name in 
verband met machtigingen om rechten te 
beheren en de beëindiging of terugtrekking 
van rechten, lidmaatschapsvoorwaarden, de 
inning van aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen, inhoudingen en 
verdelingen. De procedures voor de 
behandeling van klachten en de 
beslechting van geschillen staan los van 
elkaar.

Or. en

Amendement 240
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geschillenbeslechting voor gebruikers Geschillenbeslechting met gebruikers

Or. de
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Amendement 241
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 
tussen rechtenbeheerders en gebruikers met 
betrekking tot bestaande en voorgestelde 
licentievoorwaarden, met inbegrip van 
tarieven en weigeringen om een licentie te 
verlenen, kunnen worden voorgelegd aan 
een rechter en, indien van toepassing, aan
een onafhankelijk en onpartijdig orgaan
voor geschillenbeslechting.

1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 
tussen rechtenbeheerders en gebruikers met 
betrekking tot bestaande en voorgestelde 
licentievoorwaarden, met inbegrip van 
tarieven en weigeringen om een licentie te 
verlenen, kunnen worden voorgelegd aan 
een onafhankelijk en onpartijdig orgaan 
voor geschillenbeslechting.

Or. en

Motivering

Ook gebruikers dienen toegang te hebben tot geschillenbeslechting. Het recht om ook (of in 
plaats daarvan) naar een rechter te stappen wordt vermeld in lid 2 en is hier dus overbodig.

Amendement 242
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de in 
artikel 39 bedoelde bevoegde instanties 
voortdurend toezicht houden op de 
naleving van de in titel III van deze 
richtlijn vastgestelde voorschriften door op 
hun grondgebied gevestigde
rechtenbeheerders die multiterritoriale 
licenties voor onlinerechten inzake 
muziekwerken verlenen.

1. De lidstaten zien erop toe dat de in 
artikel 39 bedoelde bevoegde instanties 
voortdurend toezicht houden op de 
naleving van de in titel III van deze 
richtlijn vastgestelde voorschriften door op 
hun grondgebied actieve rechtenbeheerders 
die multiterritoriale licenties voor 
onlinerechten inzake muziekwerken 
verlenen.

Or. en
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Motivering

Ter wille van de samenhang met de definitie in artikel 2.


