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Ändringsförslag 56
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Spridning av innehåll som skyddas av 
upphovsrätt och närstående rättigheter och 
anknutna tjänster, däribland böcker, 
audiovisuella produkter och inspelad musik 
kräver licensiering av rättigheter som 
tillhör olika innehavare av upphovsrätt och 
närstående rättigheter, såsom författare, 
utövande konstnärer, producenter och 
förläggare. Rättighetshavarna väljer i regel 
mellan enskild eller kollektiv förvaltning 
av sina rättigheter. Förvaltningen av 
upphovsrätt och närstående rättigheter 
omfattar utfärdande av licenser till 
användare, revision av licensinnehavare 
och kontroll av hur rättigheterna används, 
hävdande av upphovsrätt och närstående 
rättigheter, inkassering av intäkterna från 
utnyttjande av rättigheter och fördelning av 
utestående belopp till rättighetshavarna. 
Genom upphovsrättsorganisationerna kan 
rättighetshavarna få ersättning för 
användningar som de inte själva kan 
kontrollera eller hävda, även på marknader 
i utlandet. Organisationerna har också en 
viktig social och kulturell roll när det gäller 
att främja mångfalden av kulturyttringar 
genom att ge de minsta och mindre 
populära repertoarerna tillträde till 
marknaden. Enligt artikel 167 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
krävs att unionen beaktar kulturella 
aspekter i sina åtgärder, särskilt när det 
gäller att främja den kulturella 
mångfalden.

(2) Spridning av innehåll som skyddas av 
upphovsrätt och närstående rättigheter och 
anknutna tjänster, däribland böcker, 
audiovisuella produkter och inspelad musik 
kräver licensiering av rättigheter som 
tillhör olika innehavare av upphovsrätt och 
närstående rättigheter, såsom författare, 
utövande konstnärer, producenter och 
förläggare. Rättighetshavarna väljer i regel 
mellan enskild eller kollektiv förvaltning 
av sina rättigheter. Förvaltningen av 
upphovsrätt och närstående rättigheter 
omfattar utfärdande av licenser till 
användare, revision av licensinnehavare 
och kontroll av hur rättigheterna används, 
hävdande av upphovsrätt och närstående 
rättigheter, inkassering av intäkterna från 
utnyttjande av rättigheter och fördelning av 
utestående belopp till rättighetshavarna. 
Genom upphovsrättsorganisationerna kan 
rättighetshavarna få ersättning för 
användningar som de inte själva kan 
kontrollera eller hävda, även på marknader 
i utlandet. Organisationerna har också en 
viktig social och kulturell roll när det gäller 
att främja mångfalden av kulturyttringar 
genom att ge de minsta och mindre 
populära repertoarerna tillträde till 
marknaden.

Or. en



PE508.268v01-00 4/109 AM\933267SV.doc

SV

Ändringsförslag 57
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) De tjänster som organisationer för 
kollektiv förvaltning tillhandahåller till 
rättighetshavare och användare är viktiga 
för att utveckla och underhålla 
kulturscenen i Europa och för tillväxten 
av kreativa sektorer med kulturell 
mångfald. Organisationer för förvaltning 
av kollektiva rättigheter stöder 
upphovsmän genom att utveckla viktiga 
sociala och kulturella verksamheter och 
genom att säkerställa marknadstillträde 
för krävande och mindre populära 
repertoarer och nya artister.

Or. en

Ändringsförslag 58
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Enligt artikel 167 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt krävs 
att unionen beaktar kulturella aspekter i 
sina åtgärder, särskilt när det gäller att 
respektera och främja den kulturella 
mångfalden. Medlemsstaterna bör därför 
bevara, respektera och främja kulturell 
mångfald. Organisationer för kollektiv 
förvaltning spelar och bör fortsatt spela 
en viktig roll som främjare av mångfalden 
av kulturyttringar, både genom att göra 
det möjligt för de minsta och mindre 
populära repertoarerna att få tillträde till 
marknaden och genom att tillhandahålla 
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sociala, kulturella och 
utbildningsrelaterade tjänster till nytta för 
deras rättighetshavare och allmänheten. 

Or. en

Ändringsförslag 59
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) När upphovsrättsorganisationer 
etablerar sig som tjänsteleverantörer i 
unionen måste de uppfylla de nationella 
kraven enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden vars syfte är att skapa en 
rättslig ram för att säkerställa friheten att 
etablera och tillhandahålla tjänster 
mellan medlemsstaterna. Det betyder att 
upphovsrättsorganisationerna bör kunna 
tillhandahålla sina tjänster fritt över 
gränserna, för att representera 
rättighetshavare som är bosatta eller 
etablerade i andra medlemsstater eller 
utfärda licenser till användare som är 
bosatta eller etablerade i andra 
medlemsstater.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 60
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) När upphovsrättsorganisationer utgår
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etablerar sig som tjänsteleverantörer i 
unionen måste de uppfylla de nationella 
kraven enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden vars syfte är att skapa en 
rättslig ram för att säkerställa friheten att 
etablera och tillhandahålla tjänster 
mellan medlemsstaterna. Det betyder att 
upphovsrättsorganisationerna bör kunna 
tillhandahålla sina tjänster fritt över 
gränserna, för att representera 
rättighetshavare som är bosatta eller 
etablerade i andra medlemsstater eller 
utfärda licenser till användare som är 
bosatta eller etablerade i andra 
medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 61
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) När upphovsrättsorganisationer 
etablerar sig som tjänsteleverantörer i 
unionen måste de uppfylla de nationella 
kraven enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden vars syfte är att skapa en 
rättslig ram för att säkerställa friheten att 
etablera och tillhandahålla tjänster mellan 
medlemsstaterna. Det betyder att 
upphovsrättsorganisationerna bör kunna 
tillhandahålla sina tjänster fritt över 
gränserna, för att representera 
rättighetshavare som är bosatta eller 
etablerade i andra medlemsstater eller 
utfärda licenser till användare som är 
bosatta eller etablerade i andra 

(3) När upphovsrättsorganisationer 
etablerar sig som tjänsteleverantörer i 
unionen måste de uppfylla de nationella 
kraven enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden vars syfte är att skapa en 
rättslig ram för att säkerställa friheten att 
etablera och tillhandahålla tjänster mellan 
medlemsstaterna. Det betyder att 
upphovsrättsorganisationerna bör kunna 
tillhandahålla sina tjänster över gränserna, 
för att representera rättighetshavare som är 
bosatta eller etablerade i andra 
medlemsstater eller utfärda licenser till 
användare som är bosatta eller etablerade i 
andra medlemsstater. 
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medlemsstater.

Or. en

Motivering

Det ska fortfarande vara möjligt för medlemsstaternas myndigheter att godkänna 
upphovsrättsorganisationer innan dessa kan börja bedriva sin verksamhet.

Ändringsförslag 62
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Detta direktiv fastställer 
minimikraven för att garantera friheten 
att tillhandahålla tjänster på den inre 
marknaden. Det påverkar inte sådana 
åtgärder som medlemsstaterna vidtar i 
överensstämmelse med gemenskapsrätten 
i samband med skydd för eller främjande 
av den kulturella och språkliga 
mångfalden samt de socialpolitiska målen 
till förmån för konstnärer. Begreppet 
”tvingande hänsyn till allmänintresset” 
som vissa bestämmelser i detta direktiv 
hänvisar till har utvecklats i domstolens 
rättspraxis rörande artiklarna 43 och 49 
EUF-fördraget och kan komma att 
vidareutvecklas. Det omfattar åtminstone 
följande grunder som är relevanta för 
detta direktiv: socialpolitiska mål, skydd 
av tjänstemottagarna, skydd av 
immateriella rättigheter, kulturpolitiska 
mål, främjande av det nationella språket, 
bevarande av det nationella historiska och 
kulturella arvet.

Or. de
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Ändringsförslag 63
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det finns betydande skillnader mellan 
de nationella regler som styr 
upphovsrättsorganisationernas funktion, 
särskilt när det gäller insyn och 
redovisning gentemot medlemmar och 
rättighetshavare. Utöver de svårigheter som 
utländska rättighetshavare står inför när de 
utövar sina rättigheter och det faktum att 
den ekonomiska förvaltningen av 
inkasserade intäkter alltför ofta sköts 
bristfälligt, leder problemen med 
upphovsrättsorganisationernas funktion till 
att upphovsrätt och närstående rättigheter 
utnyttjas ineffektivt på hela den inre 
marknaden, till skada för 
upphovsrättsorganisationernas medlemmar, 
rättighetshavarna och användarna. Sådana 
svårigheter uppstår inte när oberoende 
tjänsteleverantörer för 
rättighetsförvaltning agerar som ombud 
för rättighetshavarna när det gäller att 
förvalta deras rättigheter på en 
kommersiell grund och hos vilka 
rättighetshavarna inte har rättigheter i 
egenskap av medlemmar.

(4) Det finns betydande skillnader mellan 
de nationella regler som styr 
upphovsrättsorganisationernas funktion, 
särskilt när det gäller insyn och 
redovisning gentemot medlemmar och 
rättighetshavare. Utöver de svårigheter som 
utländska rättighetshavare står inför när de 
utövar sina rättigheter och det faktum att 
den ekonomiska förvaltningen av 
inkasserade intäkter alltför ofta sköts
bristfälligt, leder problemen med 
upphovsrättsorganisationernas funktion till 
att upphovsrätt och närstående rättigheter 
utnyttjas ineffektivt på hela den inre 
marknaden, till skada för 
upphovsrättsorganisationernas medlemmar, 
rättighetshavarna och användarna.

Or. en

Ändringsförslag 64
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det finns betydande skillnader mellan 
de nationella regler som styr 

(4) Det finns betydande skillnader mellan 
de nationella regler som styr 
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upphovsrättsorganisationernas funktion, 
särskilt när det gäller insyn och 
redovisning gentemot medlemmar och 
rättighetshavare. Utöver de svårigheter som 
utländska rättighetshavare står inför när de 
utövar sina rättigheter och det faktum att 
den ekonomiska förvaltningen av 
inkasserade intäkter alltför ofta sköts 
bristfälligt, leder problemen med 
upphovsrättsorganisationernas funktion till 
att upphovsrätt och närstående rättigheter 
utnyttjas ineffektivt på hela den inre 
marknaden, till skada för 
upphovsrättsorganisationernas medlemmar, 
rättighetshavarna och användarna. Sådana 
svårigheter uppstår inte när oberoende 
tjänsteleverantörer för rättighetsförvaltning 
agerar som ombud för rättighetshavarna 
när det gäller att förvalta deras rättigheter 
på en kommersiell grund och hos vilka 
rättighetshavarna inte har rättigheter i 
egenskap av medlemmar.

upphovsrättsorganisationernas funktion, 
särskilt när det gäller insyn och 
redovisning gentemot medlemmar och 
rättighetshavare. Utöver de svårigheter som 
utländska rättighetshavare står inför när de 
utövar sina rättigheter och det faktum att 
den ekonomiska förvaltningen av 
inkasserade intäkter alltför ofta sköts 
bristfälligt, leder problemen med 
upphovsrättsorganisationernas funktion till 
att upphovsrätt och närstående rättigheter 
utnyttjas ineffektivt på hela den inre 
marknaden, till skada för 
upphovsrättsorganisationernas medlemmar, 
rättighetshavarna och användarna. Sådana 
svårigheter uppstår inte när oberoende 
tjänsteleverantörer för rättighetsförvaltning 
agerar som ombud för rättighetshavarna 
när det gäller att förvalta deras rättigheter 
på en kommersiell grund och hos vilka 
rättighetshavarna inte har rättigheter i 
egenskap av medlemmar, förutsatt att de 
inte verkar i direkt konkurrens med 
upphovsrättsorganisationer på områdena 
inkassering och fördelning av utestående 
belopp till rättighetshavare. I sådana 
sammanhang är kriterierna att ägas och 
kontrolleras av medlemmarna inte 
relevanta. 

Or. en

Ändringsförslag 65
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att se till att innehavare av 
upphovsrätt och närstående rättigheter 
får full nytta av den inre marknaden när 
deras rättigheter förvaltas kollektivt och 
att deras frihet att utöva dessa rättigheter 
inte otillbörligen påverkas, är det 

utgår
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nödvändigt att kräva att lämpliga 
skyddsåtgärder införlivas i 
upphovsrättsorganisationernas 
etableringsdokument. Dessutom, och 
enligt direktiv 2006/123/EG, får 
upphovsrättsorganisationerna inte i sin 
verksamhet direkt eller indirekt 
diskriminera rättighetshavare på grundval 
av nationalitet, hemvist eller 
etableringsplats.

Or. en

Ändringsförslag 66
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att se till att innehavare av 
upphovsrätt och närstående rättigheter får 
full nytta av den inre marknaden när deras 
rättigheter förvaltas kollektivt och att deras 
frihet att utöva dessa rättigheter inte 
otillbörligen påverkas, är det nödvändigt 
att kräva att lämpliga skyddsåtgärder 
införlivas i upphovsrättsorganisationernas 
etableringsdokument. Dessutom, och enligt 
direktiv 2006/123/EG, får 
upphovsrättsorganisationerna inte i sin 
verksamhet direkt eller indirekt 
diskriminera rättighetshavare på grundval 
av nationalitet, hemvist eller 
etableringsplats.

(8) För att se till att innehavare av 
upphovsrätt och närstående rättigheter får 
full nytta av den inre marknaden när deras 
rättigheter förvaltas kollektivt och att deras 
frihet att utöva dessa rättigheter under inga 
omständigheter påverkas, är det 
nödvändigt att kräva att lämpliga 
skyddsåtgärder införlivas i 
upphovsrättsorganisationernas 
etableringsdokument. Dessutom, och enligt 
direktiv 2006/123/EG, får 
upphovsrättsorganisationerna inte i sin 
verksamhet direkt eller indirekt 
diskriminera rättighetshavare på grundval 
av nationalitet, hemvist eller 
etableringsplats. Varje direkt eller indirekt 
diskriminering på grundval av tidigare 
licenser, repertoarens omfattning eller 
förväntad omsättning bör undvikas.

Or. de

Motivering

Alla former av direkt eller indirekt diskriminering ska undvikas.
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Ändringsförslag 67
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Friheten att tillhandahålla och utnyttja 
tjänster för kollektiv förvaltning över 
nationella gränser medför att 
rättighetshavarna fritt kan välja 
upphovsrättsorganisation för förvaltning av 
sina rättigheter (såsom rättigheter till 
offentligt framförande eller utsändning) 
och rättighetskategorier (såsom 
utsändningar med interaktiv medverkan 
från allmänheten), förutsatt att 
upphovsrättsorganisationen redan från 
tidigare förvaltar sådana rättigheter eller 
kategorier av rättigheter. Detta innebär att 
rättighetshavare enkelt kan återta sina 
rättigheter eller kategorier av rättigheter 
från en upphovsrättsorganisation och 
anförtro eller överföra alla eller delar av 
dem till en annan upphovsrättsorganisation 
eller en annan enhet oberoende av 
upphovsrättsorganisationens eller 
rättighetshavarens hemvist eller 
nationalitet. Upphovsrättsorganisationer 
som förvaltar olika typer av verk och andra 
alster, såsom litterära, musikaliska eller 
fotografiska verk, bör också ge 
rättighetshavarna samma flexibilitet när det 
gäller olika typer av verk och andra alster. 
Upphovsrättsorganisationerna bör 
underrätta rättighetshavarna om denna 
möjlighet och se till att de kan utnyttjas 
den på ett så enkelt sätt som möjligt. Detta 
direktiv bör slutligen inte stå i vägen för
rättighetshavarnas möjligheter att själva 
förvalta sina rättigheter, även för icke-
kommersiella användningar.

(9) Friheten att tillhandahålla och utnyttja 
tjänster för kollektiv förvaltning över 
nationella gränser medför att 
rättighetshavarna fritt kan välja 
upphovsrättsorganisation för förvaltning av 
sina rättigheter (såsom rättigheter till 
offentligt framförande eller utsändning) 
och rättighetskategorier (såsom 
utsändningar med interaktiv medverkan 
från allmänheten), förutsatt att 
upphovsrättsorganisationen redan från 
tidigare förvaltar sådana rättigheter eller 
kategorier av rättigheter. Detta innebär att 
rättighetshavare enkelt kan återta sina 
rättigheter eller kategorier av rättigheter 
från en upphovsrättsorganisation och 
anförtro eller överföra alla eller delar av 
dem till en annan upphovsrättsorganisation 
eller en annan enhet oberoende av 
upphovsrättsorganisationens eller 
rättighetshavarens hemvist eller 
nationalitet. Upphovsrättsorganisationer 
som förvaltar olika typer av verk och andra 
alster, såsom litterära, musikaliska eller 
fotografiska verk, bör också ge 
rättighetshavarna samma flexibilitet när det 
gäller olika typer av verk och andra alster. 
Upphovsrättsorganisationerna bör 
underrätta rättighetshavarna om denna 
möjlighet och se till att de kan utnyttjas 
den på ett så enkelt sätt som möjligt. Detta 
direktiv bör slutligen skydda och stärka
rättighetshavarnas möjligheter att själva 
förvalta sina rättigheter, även för icke-
kommersiella användningar.

Or. de
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Motivering

Direktivet bör bidra till att skyddet förstärks.

Ändringsförslag 68
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Individuellt utövande av exklusiva 
ekonomiska rättigheter, så som ofta är 
fallet inom den audiovisuella sektorn, är 
också förenligt med målen för den inre 
marknaden. Det befäster producentens 
exploateringsrättigheter, vilket minskar 
risken för fragmentering.

Or. en

Ändringsförslag 69
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Vid genomförandet av 
bestämmelserna i direktivet bör hänsyn 
tas till varje sektors särdrag. I direktivet 
bör hänsyn särskilt tas till det faktum att 
kollektiv förvaltning är det bästa sättet för 
att garantera upphovsmännen skälig 
ersättning, inom den audiovisuella 
sektorn som i allmänhet kännetecknas av 
obalanserade förhållanden mellan 
upphovsmän och producenter. 
Upphovsrättsorganisationerna som 
förvaltar upphovsmännens rättigheter på 
det audiovisuella området bör följaktligen 
kunna föreskriva ett gruppgodkännande 
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för rättighetsförvaltning utan åtskillnad 
mellan de olika kategorierna. De bör även 
få fastställa villkoren för 
upphovsmännens återtagning om detta är 
nödvändigt för att garantera att de ska 
kunna fördela förvaltningskostnaderna 
till förmån för alla upphovsmän samt 
försvara och främja den kulturella 
mångfalden och rättssäkerheten för 
användarna.

Or. fr

Ändringsförslag 70
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Medlemskapet i en 
upphovsrättsorganisation bör basera sig på 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier, även för förläggare som med stöd 
av ett avtal om utnyttjande av rättigheter 
har rätt till en andel av intäkterna från de 
rättigheter som förvaltas av en 
upphovsrättsorganisation och inkassera 
sådana intäkter från 
upphovsrättsorganisationen.

(10) Medlemskapet i en 
upphovsrättsorganisation bör basera sig på 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier för 
rättighetshavarsammanslutningar, såsom 
andra upphovsrättsorganisationer eller 
fackförbund, och även för förläggare som 
med stöd av ett avtal om utnyttjande av 
rättigheter har rätt till en andel av 
intäkterna från de rättigheter som förvaltas 
av en upphovsrättsorganisation och 
inkassera sådana intäkter från 
upphovsrättsorganisationen.

Or. en

Ändringsförslag 71
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Upphovsrättsorganisationerna
förväntas agera i medlemmarnas bästa 
intresse. Det är därför viktigt att det finns 
system som ger 
upphovsrättsorganisationernas medlemmar 
möjlighet att utöva sina rättigheter genom 
att delta i organisationernas 
beslutsfattande. De olika kategorierna av 
medlemmar bör vara rättvist och balanserat 
representerade vid beslutsfattandet. 
Reglerna för bolagsstämman för 
medlemmarna i en 
upphovsrättsorganisation kan försvagas 
om det inte finns bestämmelser om hur 
bolagsstämman ska genomföras. Det är 
därför nödvändigt att säkerställa att 
bolagsstämman sammankallas regelbundet, 
minst en gång per år, och att 
upphovsrättsorganisationens viktigaste
beslut fattas vid bolagsstämman.

(11) Organisationer för kollektiv 
förvaltning bör agera i det bästa kollektiva 
intresset för de rättighetshavare som de 
representerar. Det är därför viktigt att det 
finns system som ger 
upphovsrättsorganisationernas medlemmar 
möjlighet att utöva sina rättigheter genom 
att delta i organisationernas 
beslutsfattande. De olika kategorierna av 
medlemmar, såsom producenter och 
utövande konstnärer, bör vara rättvist och 
balanserat representerade vid 
beslutsfattandet. Reglerna för 
bolagsstämman för medlemmarna i en 
organisation för kollektiv förvaltning kan 
försvagas om det inte finns bestämmelser 
om hur bolagsstämman ska genomföras. 
Det är därför nödvändigt att säkerställa att 
bolagsstämman sammankallas regelbundet, 
minst en gång per år, och att de viktigaste
besluten i organisationen för kollektiv 
förvaltning fattas vid bolagsstämman.

Or. en

Ändringsförslag 72
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Medlemmarna i 
upphovsrättsorganisationer bör kunna delta 
i bolagsstämman med rösträtt, och 
eventuella begränsningar av dessa 
rättigheter måste vara skäliga och 
proportionerliga. Det bör vara enkelt att 
utöva rösträtt.

(12) Medlemmarna i 
upphovsrättsorganisationer bör kunna delta 
i bolagsstämman med rösträtt, och 
eventuella begränsningar av dessa 
rättigheter måste vara skäliga och 
proportionerliga. Det bör vara enkelt att 
utöva rösträtt, och om möjligt genomföras 
elektroniskt.

Or. de



AM\933267SV.doc 15/109 PE508.268v01-00

SV

Ändringsförslag 73
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Medlemmarna i 
upphovsrättsorganisationer bör kunna
delta i bolagsstämman med rösträtt, och 
eventuella begränsningar av dessa 
rättigheter måste vara skäliga och 
proportionerliga. Det bör vara enkelt att 
utöva rösträtt.

(12) Medlemmarna i 
upphovsrättsorganisationer får delta i 
bolagsstämman och ha rösträtt. Det bör 
vara enkelt för alla medlemmar att utöva 
aktiv och passiv rösträtt.

Or. de

Motivering

Det får inte förekomma olika kategorier av medlemmar, alla medlemmar bör ha samma 
allmänna rösträtt och enkelt kunna utöva denna.

Ändringsförslag 74
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Medlemmarna bör kunna ta del av 
övervakningen av 
upphovsrättsorganisationernas
verksamhet. För detta bör 
upphovsrättsorganisationerna inrätta en 
övervakningsfunktion som är anpassad till 
den organisatoriska strukturen och som ger 
medlemmarna möjlighet att vara 
representerade i det organ som utövar 
denna funktion. För att undvika orimlig 
belastning på mindre 
upphovsrättsorganisationer och för att 
skyldigheterna enligt detta direktiv ska 

(13) Medlemmarna bör kunna ta del av 
övervakningen av verksamheten i 
organisationerna för kollektiv förvaltning. 
För detta bör organisationerna för 
kollektiv förvaltning inrätta en 
övervakningsfunktion som är anpassad till 
den organisatoriska strukturen och som ger 
medlemmarna möjlighet att vara 
representerade i det organ som utövar 
denna funktion. För att i enlighet med 
åtagandena om bättre lagstiftning undvika 
orimlig belastning på mindre 
organisationer för kollektiv förvaltning
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vara proportionerliga bör medlemsstaterna 
enligt eget övervägande kunna tillåta att de 
minsta upphovsrättsorganisationerna inte 
inrättar en sådan övervakningsfunktion.

och för att skyldigheterna enligt detta 
direktiv ska vara proportionerliga bör 
medlemsstaterna enligt eget övervägande 
kunna tillåta att de minsta 
organisationerna för kollektiv förvaltning
inte inrättar en sådan 
övervakningsfunktion.

Or. en

Motivering

För bättre lagstiftning och i enlighet med kommissionens åtaganden tillåts medlemsstaterna 
att undanta mikroenheter från vissa potentiellt betungande krav.

Ändringsförslag 75
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Medlemmarna bör kunna ta del av 
övervakningen av 
upphovsrättsorganisationernas
verksamhet. För detta bör 
upphovsrättsorganisationerna inrätta en 
övervakningsfunktion som är anpassad till 
den organisatoriska strukturen och som ger 
medlemmarna möjlighet att vara 
representerade i det organ som utövar 
denna funktion. För att undvika orimlig 
belastning på mindre 
upphovsrättsorganisationer och för att 
skyldigheterna enligt detta direktiv ska 
vara proportionerliga bör medlemsstaterna 
enligt eget övervägande kunna tillåta att de 
minsta upphovsrättsorganisationerna inte 
inrättar en sådan övervakningsfunktion.

(13) Medlemmarna bör kunna ta del av 
övervakningen av verksamheten i
organisationerna för kollektiv förvaltning. 
För detta bör organisationerna för 
kollektiv förvaltning inrätta en 
övervakningsfunktion som är anpassad till 
den organisatoriska strukturen och som ger 
de olika medlemskategorierna möjlighet 
att på samma sätt vara representerade i det 
organ som utövar denna funktion. För att 
undvika orimlig belastning på mindre 
upphovsrättsorganisationer och för att 
skyldigheterna enligt detta direktiv ska 
vara proportionerliga bör medlemsstaterna 
enligt eget övervägande kunna tillåta att de 
minsta upphovsrättsorganisationerna inte 
inrättar en sådan övervakningsfunktion.

Or. en
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Ändringsförslag 76
Christian Engström

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Om de utestående beloppen till 
rättighetshavarna inte kan fördelas därför 
att organisationen för kollektiv 
förvaltning inte lyckats identifiera och 
hitta rättighetshavare, skulle det motverka 
att organisationer för kollektiv förvaltning 
är omsorgsfulla i sina försök att hitta de 
rätta rättighetshavarna om de tilläts 
behålla pengarna och använda dem för 
andra ändamål om de misslyckas. 
Eftersom det är medlemsstaterna som har 
det primära ansvaret för kulturpolitiken 
bör pengar som inte kan fördelas betalas 
till en fond som inrättas och förvaltas för 
detta ändamål i den medlemsstat där 
pengarna inkasserades. Fonden ansvarar 
därefter för alla krav från uppdykande 
rättighetshavare. Därutöver bestämmer 
varje medlemsstat hur pengarna i fonden 
bör användas för berörda ändamål, som 
att betala rättighetshavare som ger sig till 
känna, i enlighet med direktiv 
2012/28/EU om viss användning av 
anonyma verk, digitalisera och restaurera 
vårt kulturarv samt främja kulturell 
mångfald.

Or. en

Motivering

Se den ändrade artikel 12.2.

Ändringsförslag 77
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Eftersom rättighetshavarna är 
berättigade till ersättning när deras 
rättigheter utnyttjas är det viktigt att alla 
avdrag utom förvaltningsavgifter eller 
avdrag enligt nationell lagstiftning 
fastställs av upphovsrättsorganisationernas 
medlemmar och att organisationerna ger 
rättighetshavarna insyn i de regler som 
gäller för sådana avdrag. Alla sådana 
rättighetshavare bör utan åtskillnad ha 
tillgång till alla sociala, kulturella eller 
utbildningsrelaterade tjänster som 
finansieras genom sådana avdrag. Detta 
direktiv bör dock inte påverka nationell 
lagstiftning om aspekter som inte regleras 
genom detta direktiv.

(16) Eftersom rättighetshavarna är 
berättigade till ersättning när deras 
rättigheter utnyttjas är det viktigt att alla 
avdrag utom förvaltningsavgifter, t.ex. 
avdrag för sociala, kulturella eller 
utbildningsrelaterade ändamål, eller 
avdrag enligt nationell lagstiftning 
fastställs av upphovsrättsorganisationernas 
medlemmar och att organisationerna ger 
rättighetshavarna insyn i de regler som 
gäller för sådana avdrag. Alla sådana 
rättighetshavare bör utan åtskillnad ha 
tillgång till alla sociala, kulturella eller 
utbildningsrelaterade tjänster som 
finansieras genom sådana avdrag. Detta 
direktiv bör dock inte påverka nationell 
lagstiftning om aspekter som inte regleras 
genom detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 78
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Eftersom rättighetshavarna är 
berättigade till ersättning när deras 
rättigheter utnyttjas är det viktigt att alla 
avdrag utom förvaltningsavgifter eller 
avdrag enligt nationell lagstiftning 
fastställs av upphovsrättsorganisationernas 
medlemmar och att organisationerna ger 
rättighetshavarna insyn i de regler som 
gäller för sådana avdrag. Alla sådana 
rättighetshavare bör utan åtskillnad ha 
tillgång till alla sociala, kulturella eller 
utbildningsrelaterade tjänster som 
finansieras genom sådana avdrag. Detta 
direktiv bör dock inte påverka nationell 

(16) Eftersom rättighetshavarna är 
berättigade till ersättning när deras 
rättigheter utnyttjas är det viktigt att alla 
avdrag från alla
upphovsrättsorganisationernas medlemmar 
och att organisationerna ger 
rättighetshavarna öppenhet och insyn i de 
regler som gäller för sådana avdrag. Alla 
sådana rättighetshavare bör alltid på ett 
enkelt sätt och utan åtskillnad ha tillgång 
till alla sociala, kulturella eller 
utbildningsrelaterade tjänster som 
finansieras genom sådana avdrag. Detta 
direktiv bör dock inte påverka nationell 
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lagstiftning om aspekter som inte regleras 
genom detta direktiv.

lagstiftning om aspekter som inte regleras 
genom detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 79
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att rationalisera förfarandet, 
öka insynen och förebygga situationer då 
användare får mer än en faktura för 
samma rättigheter för samma verk, får 
organisationer för kollektiv förvaltning 
samarbeta. Kostnader och fördelar av 
samarbete, som kan inbegripa 
sammanslagning av information om 
licenser, en gemensam databas och 
gemensam fakturering, behöver 
utvärderas ytterligare.

Or. en

Ändringsförslag 80
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Upphovsrättsorganisationerna och 
användarna bör även inrätta 
kommunikationsförfaranden så att 
användarna kan lämna nödvändig 
information om användningen av licenser 
och så långt möjligt korrekt rapportera 
den faktiska användningen av 
licensierade verk.
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Or. en

Ändringsförslag 81
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att öka rättighetshavarnas, 
användarnas och andra 
upphovsrättsorganisationers tilltro till 
upphovsrättsorganisationernas 
förvaltningstjänster bör varje 
upphovsrättsorganisation vara skyldig att 
införa särskilda insynsåtgärder. Varje 
upphovsrättsorganisation bör därför 
underrätta enskilda rättighetshavare om de 
belopp som betalas till dem och 
motsvarande avdrag. De bör också vara 
skyldiga att tillhandahålla tillräcklig 
information, inbegripet ekonomisk 
information, till de andra 
upphovsrättsorganisationer vars rättigheter 
de förvaltar genom representationsavtal. 
Varje upphovsrättsorganisation bör också 
offentliggöra tillräcklig information för att 
se till att rättighetshavare, användare och
andra upphovsrättsorganisationer förstår 
hur organisationen är strukturerad och hur 
den genomför sin verksamhet. 
Upphovsrättsorganisationerna bör särskilt 
underrätta rättighetshavare, användare och 
andra upphovsrättsorganisationer om 
repertoarens räckvidd och reglerna om 
avgifter, avdrag och tariffer.

(19) För att öka rättighetshavarnas, 
användarnas och andra 
upphovsrättsorganisationers tilltro till 
upphovsrättsorganisationernas 
förvaltningstjänster bör varje 
upphovsrättsorganisation vara skyldig att 
införa särskilda insynsåtgärder. Varje 
upphovsrättsorganisation bör därför 
underrätta enskilda rättighetshavare om de 
belopp som betalas till dem och 
motsvarande avdrag. De bör också vara 
skyldiga att tillhandahålla tillräcklig 
information, inbegripet ekonomisk 
information, till de andra 
upphovsrättsorganisationer vars rättigheter 
de förvaltar genom representationsavtal. 
Varje upphovsrättsorganisation bör också 
offentliggöra tillräcklig information för att 
se till att rättighetshavare, användare, andra 
upphovsrättsorganisationer och 
allmänheten förstår hur organisationen är 
strukturerad och hur den genomför sin 
verksamhet. Upphovsrättsorganisationerna 
bör särskilt underrätta rättighetshavare, 
användare och andra 
upphovsrättsorganisationer om 
repertoarens räckvidd och reglerna om 
avgifter, avdrag och tariffer samt göra dem 
tillgängliga för allmänheten.

Or. de

Ändringsförslag 82
Emma McClarkin
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Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att se till att rättighetshavarna kan 
övervaka hur deras 
upphovsrättsorganisationer fungerar och 
jämföra resultaten, bör 
upphovsrättsorganisationerna
offentliggöra en årlig insynsrapport som 
innehåller jämförbar reviderad finansiell 
information som särskilt gäller 
upphovsrättsorganisationsverksamheten. 
Upphovsrättsorganisationerna bör också 
offentliggöra en årlig specialrapport om 
användningen av de belopp som avdelats 
för sociala, kulturella och 
utbildningsrelaterade tjänster. För att 
undvika orimlig belastning på mindre 
upphovsrättsorganisationer och för att 
skyldigheterna enligt detta direktiv ska 
vara proportionerliga, bör medlemsstaterna 
enligt eget övervägande kunna undanta de 
minsta upphovsrättsorganisationerna från 
vissa skyldigheter rörande insyn.

(20) För att se till att rättighetshavarna kan 
övervaka hur deras organisationer för 
kollektiv förvaltning fungerar och jämföra 
resultaten, bör organisationerna för 
kollektiv förvaltning offentliggöra en årlig 
insynsrapport som innehåller jämförbar 
reviderad finansiell information som 
särskilt gäller verksamheten i 
organisationen för kollektiv förvaltning. 
Organisationerna för kollektiv förvaltning 
bör också offentliggöra en årlig 
specialrapport om användningen av de 
belopp som avdelats för sociala, kulturella 
och utbildningsrelaterade tjänster. För att 
undvika orimlig belastning på mindre 
organisationer för kollektiv förvaltning i 
enlighet med åtagandena om bättre 
lagstiftning och för att skyldigheterna 
enligt detta direktiv ska vara 
proportionerliga, bör medlemsstaterna 
undanta de minsta organisationerna för 
kollektiv förvaltning från kravet att 
inrätta en sådan övervakningsfunktion.

Or. en

Motivering

För bättre lagstiftning och i enlighet med kommissionens åtaganden tillåts medlemsstaterna 
att undanta mikroenheter från vissa potentiellt betungande krav.

Ändringsförslag 83
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Direktivet påverkar inte 
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bestämmelserna i medlemsstaterna om 
förvaltningen av sådana rättigheter som 
kollektiva avtalslicenser med utsträckt 
verkan, obligatorisk kollektiv förvaltning 
och legala presumtioner om 
representation eller överlåtelse av 
rättigheter, förutsatt att dessa 
bestämmelser är förenliga med 
unionslagstiftningen och med unionens 
och dess medlemsstaters internationella 
förpliktelser. När det gäller obligatorisk 
kollektiv förvaltning av alla verk i en viss 
kategori av rättigheter eller viss typ av 
innehåll, är skyldigheten att offentliggöra 
repertoaren onödig eftersom det endast är 
en som har aktivt tillstånd. 

Or. en

Ändringsförslag 84
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Trots att internet är gränslöst är 
nätmarknaden för musiktjänster i EU 
fortfarande fragmenterad och det finns en 
bit kvar till en gemensam marknad. 
Komplexiteten och svårigheterna 
förknippade med kollektiv förvaltning av 
rättigheter i Europa har i vissa situationer 
förvärrat fragmenteringen av den 
europeiska digitala marknaden för 
musiktjänster på nätet. Denna situation står 
i stark kontrast till konsumenternas ökande 
efterfrågan på digitalt innehåll och 
tillhörande innovativa tjänster, även över 
nationella gränser.

(22) Trots att internet är gränslöst är 
nätmarknaden för musiktjänster i EU 
fortfarande fragmenterad och det finns en 
bit kvar till en gemensam marknad. 
Komplexiteten och svårigheterna 
förknippade med kollektiv förvaltning av 
rättigheter i Europa har i vissa situationer 
förvärrat fragmenteringen av den 
europeiska digitala marknaden för 
musiktjänster på nätet. Denna situation står 
i stark kontrast till konsumenternas ökande 
efterfrågan på digitalt innehåll och 
tillhörande innovativa tjänster, även över 
nationella gränser. Följden är att 
informationsteknikens möjligheter 
fortsätter vara outnyttjade och 
konsumenterna förvägras en verkligt 
gränslös digital inre marknad för musik. 
Det är därför viktigt att gå vidare och se 
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till att den fria rörligheten för varor och 
tjänster har samma status både fysiskt och 
digitalt.

Or. en

Ändringsförslag 85
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Det är i EU:s och dess medborgares 
allmänna ekonomiska och kulturella 
intresse att det tillhandahålls 
gränsöverskridande kollektiv licensiering 
för musikrättigheter på nätet som gäller 
ett flertal olika repertoarer och att 
rättighetshavarna garanteras en rättvis 
och tillräcklig ersättning genom 
organisationer för kollektiv förvaltning. 
Gränsöverskridande samarbete mellan 
organisationer för kollektiv förvaltning 
eller konsolidering av deras 
licensieringsverksamheter för att slå 
samman deras respektive kompletterande 
repertoarer är oundgängligt om det ska gå 
att införa och driva ett effektivt system för 
gränsöverskridande licensiering avseende 
ett flertal olika repertoarer i fråga om 
näträttigheter för musikaliska verk.

Or. en

Ändringsförslag 86
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 24
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) När det gäller musik på nätet är 
kollektiv förvaltning av upphovsrättigheter 
på territoriell basis fortfarande normen, och 
därför är det ytterst viktigt att skapa 
betingelser där 
upphovsrättsorganisationerna kan fungera 
så effektivt som möjligt i en miljö som är 
allt mer gränsöverskridande. Det är därför 
på sin plats att tillhandahålla en 
uppsättning regler som samordnar de 
grundläggande villkoren för 
upphovsrättsorganisationernas
gränsöverskridande kollektiva licensiering 
av näträttigheter till musikaliska verk. 
Bestämmelserna bör säkerställa den 
minimikvalitet som krävs för 
upphovsrättsorganisationernas
gränsöverskridande tjänster, särskilt i fråga 
om insyn i den repertoar de representerar 
och möjligheten att kontrollera att de 
finansiella flöden som gäller användningen 
av rättigheter är korrekta. Det bör också 
finnas en ram som ger tillgång till frivillig 
aggregering av musikrepertoar, vilket 
minskar antalet licenser som en användare 
behöver för att driva en gränsöverskridande 
tjänst. Bestämmelserna bör göra det 
möjligt för en upphovsrättsorganisation
att begära att en annan 
upphovsrättsorganisation representerar 
dess repertoar på en gränsöverskridande 
grund om den inte på egen hand kan 
uppfylla kravet. Det bör finnas en 
skyldighet för den tillfrågade 
organisationen, förutsatt att den aggregerar 
repertoar och erbjuder eller utfärder 
gränsöverskridande licenser, att godta den 
begärande organisationens tillstånd. 
Utvecklandet av unionsomfattande lagliga 
tjänster för musik på nätet bör också bidra 
till kampen mot piratverksamhet.

(24) När det gäller musik på nätet är 
kollektiv förvaltning av upphovsrättigheter 
på territoriell basis fortfarande normen, och 
därför är det ytterst viktigt att skapa 
betingelser där organisationerna för 
kollektiv förvaltning kan fungera så 
effektivt som möjligt i en miljö som är allt 
mer gränsöverskridande. Det är därför på 
sin plats att tillhandahålla en uppsättning 
regler som samordnar de grundläggande 
villkoren för gränsöverskridande kollektiv
licensiering av näträttigheter till 
musikaliska verk genom organisationer 
för kollektiv förvaltning, för att 
därigenom förbättra konsumenternas 
valmöjligheter och gå vidare mot 
fullbordandet av den digitala inre 
marknaden. Bestämmelserna bör 
säkerställa den minimikvalitet som krävs 
för gränsöverskridande tjänster som 
tillhandahålls av organisationer för 
kollektiv förvaltning, särskilt i fråga om 
insyn i den repertoar de representerar och 
möjligheten att kontrollera att de 
finansiella flöden som gäller användningen 
av rättigheter är korrekta. Det bör också 
finnas en ram som ger tillgång till frivillig 
aggregering av musikrepertoar, vilket 
minskar antalet licenser som en användare 
behöver för att driva en gränsöverskridande 
tjänst. Bestämmelserna bör göra det 
möjligt för en organisation för kollektiv 
förvaltning att begära att en annan 
organisation för kollektiv förvaltning
representerar dess repertoar på en 
gränsöverskridande grund om den inte på 
egen hand kan uppfylla kravet. Det bör 
finnas en skyldighet för den tillfrågade 
organisationen, förutsatt att den aggregerar 
repertoar och erbjuder eller utfärder 
gränsöverskridande licenser, att godta den 
begärande organisationens tillstånd. 
Utvecklandet av unionsomfattande lagliga 
tjänster för musik på nätet bör också bidra 
till kampen mot piratverksamhet.
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Or. en

Ändringsförslag 87
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) När det gäller musik på nätet är 
kollektiv förvaltning av upphovsrättigheter 
på territoriell basis fortfarande normen, 
och därför är det ytterst viktigt att skapa 
betingelser där 
upphovsrättsorganisationerna kan fungera 
så effektivt som möjligt i en miljö som är 
allt mer gränsöverskridande. Det är därför 
på sin plats att tillhandahålla en 
uppsättning regler som samordnar de 
grundläggande villkoren för 
upphovsrättsorganisationernas 
gränsöverskridande kollektiva licensiering 
av näträttigheter till musikaliska verk. 
Bestämmelserna bör säkerställa den 
minimikvalitet som krävs för 
upphovsrättsorganisationernas 
gränsöverskridande tjänster, särskilt i fråga 
om insyn i den repertoar de representerar 
och möjligheten att kontrollera att de 
finansiella flöden som gäller användningen 
av rättigheter är korrekta. Det bör också 
finnas en ram som ger tillgång till frivillig 
aggregering av musikrepertoar, vilket 
minskar antalet licenser som en användare 
behöver för att driva en gränsöverskridande 
tjänst. Bestämmelserna bör göra det 
möjligt för en upphovsrättsorganisation att 
begära att en annan 
upphovsrättsorganisation representerar 
dess repertoar på en gränsöverskridande 
grund om den inte på egen hand kan 
uppfylla kravet. Det bör finnas en 
skyldighet för den tillfrågade 
organisationen, förutsatt att den aggregerar 
repertoar och erbjuder eller utfärder 

(24) Till skillnad från andra kreativa 
sektorer där direktlicensiering spelar en 
mer framträdande roll, är kollektiv 
förvaltning av upphovsrättigheter på 
territoriell basis fortfarande normen i 
musiksektorn. Därför är det ytterst viktigt 
att skapa betingelser där 
upphovsrättsorganisationerna kan fungera 
så effektivt som möjligt i en miljö som är 
allt mer gränsöverskridande. Det är därför 
på sin plats att tillhandahålla en 
uppsättning regler som samordnar de 
grundläggande villkoren för 
upphovsrättsorganisationernas 
gränsöverskridande kollektiva licensiering 
av näträttigheter till musikaliska verk. 
Bestämmelserna bör säkerställa den 
minimikvalitet som krävs för 
upphovsrättsorganisationernas 
gränsöverskridande tjänster, särskilt i fråga 
om insyn i den repertoar de representerar 
och möjligheten att kontrollera att de 
finansiella flöden som gäller användningen 
av rättigheter är korrekta. Det bör också 
finnas en ram som ger tillgång till frivillig 
aggregering av musikrepertoar, vilket 
minskar antalet licenser som en användare 
behöver för att driva en gränsöverskridande 
tjänst. Bestämmelserna bör göra det 
möjligt för en upphovsrättsorganisation att 
begära att en annan 
upphovsrättsorganisation representerar 
dess repertoar på en gränsöverskridande 
grund om den inte på egen hand kan 
uppfylla kravet. Det bör finnas en 
skyldighet för den tillfrågade 
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gränsöverskridande licenser, att godta den 
begärande organisationens tillstånd. 
Utvecklandet av unionsomfattande lagliga 
tjänster för musik på nätet bör också bidra 
till kampen mot piratverksamhet.

organisationen, förutsatt att den aggregerar 
repertoar och erbjuder eller utfärder 
gränsöverskridande licenser, att godta den 
begärande organisationens tillstånd. 
Utvecklandet av unionsomfattande lagliga 
tjänster för musik på nätet bör också bidra 
till kampen mot piratverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 88
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Sändningsföretagen har i allmänhet en 
licens från en lokal 
upphovsrättsorganisation för sina egna 
utsändningar av radio- och teveprogram 
som innehåller musikaliska verk. En sådan 
licens är ofta begränsad till utsändningar.
För att göra sådana utsändningar 
tillgängliga också på nätet krävs en licens
för näträttigheter till musikaliska verk. För 
att underlätta licensiering av näträttigheter 
för musik när det gäller samtidig och 
fördröjd sändning på nätet av teve- och 
radiosändningar är det nödvändigt att få 
ett undantag från de regler som annars 
gäller för gränsöverskridande licensiering 
av musikaliska verk för användning på 
nätet. Ett sådant undantag bör begränsas till 
vad som är nödvändigt för att få tillgång 
till teve- eller radioprogram på nätet och
till material som har ett klart och 
underordnat förhållande till 
originalsändningen och som produceras 
t.ex. för komplettering, förhandstitt eller 
recension av teve- eller radioprogrammet i 
fråga. Undantaget bör inte fungera så att 
konkurrensen snedvrids jämfört med andra 
tjänster som ger konsumenterna tillgång till 
enskilda musikaliska eller audiovisuella 

(35) Sändningsföretagen har i allmänhet en 
licens från en lokal 
upphovsrättsorganisation för sina egna 
utsändningar av radio- och teveprogram 
som innehåller musikaliska verk. För att 
göra sådana utsändningar tillgängliga 
också på nätet krävs en licens för 
näträttigheter till musikaliska verk. För att 
underlätta licensiering av näträttigheter för 
musik när det gäller tillgängliggörande på 
nätet är det nödvändigt att få ett undantag 
från de regler som annars gäller för 
gränsöverskridande licensiering av 
musikaliska verk för användning på nätet. 
Ett sådant undantag bör begränsas till vad 
som är nödvändigt för att få tillgång till 
teve- eller radioprogram på nätet och
möjliggöra det onlineutbud som är 
kopplat till linjära sändningstjänster. 
Undantaget bör inte fungera så att 
konkurrensen snedvrids jämfört med andra 
tjänster som ger konsumenterna tillgång till 
enskilda musikaliska eller audiovisuella 
verk på nätet eller leda till begränsande 
förfaranden såsom uppdelning av 
marknader eller kunder i strid med 
artikel 101 eller 102 i fördraget om 



AM\933267SV.doc 27/109 PE508.268v01-00

SV

verk på nätet eller leda till begränsande 
förfaranden såsom uppdelning av 
marknader eller kunder i strid med 
artikel 101 eller 102 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Europeiska unionens funktionssätt.

Or. de

Ändringsförslag 89
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Det är nödvändigt att säkerställa att 
bestämmelserna i den nationella 
lagstiftning som antas enligt detta direktiv 
verkställs effektivt. 
Upphovsrättsorganisationerna bör erbjuda 
sina medlemmar särskilda förfaranden för 
hantering av klagomål och lösning av 
tvister. Dessa förfaranden bör också vara 
tillgängliga för andra rättighetshavare som 
en upphovsrättsorganisation representerar. 
Det är också på sin plats att säkerställa att 
medlemsstaterna har oberoende, opartiska 
och effektiva organ som kan lösa 
kommersiella tvister mellan 
upphovsrättsorganisationer och användare 
rörande gällande eller föreslagna 
licensieringsvillkor eller situationer där en 
begäran om licens har avslagits. Vidare kan 
bestämmelserna om gränsöverskridande 
licensiering av näträttigheter för 
musikaliska verk försvagas om dispyter 
mellan upphovsrättsorganisationer och 
motparter inte får en snabb och effektiv 
lösning genom oberoende och opartiska 
organ. Därför är det på sin plats att, utan att 
det påverkar rättigheten att vända sig till 
domstol, tillhandahålla ett enkelt 
tillgängligt, effektivt och opartiskt 
förfarande utanför domstol för att lösa 
konflikter mellan å ena sidan 

(Berör inte den svenska versionen.)
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upphovsrättsorganisationer och å andra 
sidan leverantörer av musiktjänster på 
nätet, rättighetshavare och andra 
upphovsrättsorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 90
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
principer som erkänns särskilt i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Direktivets krav om att det 
bör finnas tvistlösningsmekanismer att 
tillgå för medlemmar, rättighetshavare, 
användare och upphovsrättsorganisationer 
bör inte hindra parterna från att utöva sin 
rätt att vända sig till domstol enligt det som 
garanteras i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 91
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Bestämmelserna i detta direktiv 
påverkar inte tillämpandet av 
konkurrenslagstiftningens regler och annan 
relevant lagstiftning inom andra områden 
såsom sekretess, affärshemligheter, 
integritet, tillgång till handlingar, avtalsrätt 

(43) Bestämmelserna i detta direktiv 
påverkar inte tillämpandet av 
konkurrenslagstiftningens regler och annan 
relevant lagstiftning inom andra områden 
såsom sekretess, särskilt i fråga om 
enskilda avtal och sekretessavtal,
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och internationell privaträtt rörande 
lagkonflikter och domstolars behörighet.

affärshemligheter, integritet, tillgång till 
handlingar, avtalsrätt och internationell 
privaträtt rörande lagkonflikter och 
domstolars behörighet.

Or. en

Ändringsförslag 92
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs krav som behövs 
för att säkerställa att 
upphovsrättsorganisationerna förvaltar 
upphovsrätt och närstående rättigheter på 
ett välfungerande sätt. Likaså fastställs 
krav för upphovsrättsorganisationernas 
gränsöverskridande licensiering av 
upphovsrättigheter till musikaliska verk 
som utnyttjas på nätet.

I detta direktiv fastställs krav som behövs 
för att säkerställa att organisationerna för 
kollektiv förvaltning förvaltar upphovsrätt 
och närstående rättigheter på ett 
välfungerande sätt. Likaså fastställs krav 
för upphovsrättsorganisationernas 
gränsöverskridande licensiering av 
upphovsrättigheter till musikaliska verk 
som utnyttjas på nätet.

(Denna ändring berör hela texten.)

Or. en

Ändringsförslag 93
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs krav som behövs 
för att säkerställa att 
upphovsrättsorganisationerna förvaltar 
upphovsrätt och närstående rättigheter på 
ett välfungerande sätt. Likaså fastställs 
krav för upphovsrättsorganisationernas 
gränsöverskridande licensiering av 
upphovsrättigheter till musikaliska verk 

I detta direktiv fastställs krav som behövs 
för att säkerställa att organisationerna för 
kollektiv förvaltning förvaltar upphovsrätt 
och närstående rättigheter på ett 
välfungerande sätt. Likaså fastställs krav 
för upphovsrättsorganisationernas 
gränsöverskridande licensiering av 
upphovsrättigheter till musikaliska verk 
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som utnyttjas på nätet. som utnyttjas på nätet.

Or. en

Ändringsförslag 94
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avdelningarna I, II och IV med undantag 
för artiklarna 36 och 40 ska vara 
tillämpliga på alla 
upphovsrättsorganisationer som är 
etablerade i unionen.

Avdelningarna I, II och IV med undantag 
för artiklarna 36 och 40 ska vara 
tillämpliga på alla organisationer för 
kollektiv förvaltning som är verksamma i 
minst en medlemsstat i unionen.

Or. en

Motivering

För att undvika att bestämmelserna kringgås genom etablering utanför EU bör direktivet 
gälla för alla upphovsrättsorganisationer som är aktiva i minst en medlemsstat.

Ändringsförslag 95
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avdelning III ska inte vara tillämplig på 
upphovsrättsorganisationer som i enlighet 
med nationell rätt och gemenskapsrätt 
utfärdar licenser till programföretag för 
deras onlineutbud som är kopplat till 
linjära sändningstjänster.

Or. de
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Ändringsförslag 96
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avdelning I, artiklarna 10, 11.1, 12, 15, 
16, 18, 19 och 20 i avdelning II, 
avdelning III samt artiklarna 34, 35, 37 
och 38 i avdelning IV ska tillämpas på 
oberoende kommersiella operatörer vars 
främsta eller huvudsakliga verksamhet är 
att erbjuda tjänster för kollektiv 
förvaltning av rättigheter till innehavare 
av upphovsrätter eller av närstående 
rättigheter på en kommersiell grund.

Or. en

Ändringsförslag 97
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avdelningarna I, II och IV i detta direktiv 
ska vara tillämpliga på alla 
upphovsrättsorganisationer som är 
etablerade i unionen. Medlemsstaterna 
får tillämpa avdelning I, avdelning II 
kapitel 2–5 samt avdelning IV i detta 
direktiv, med undantag för artiklarna 36 
och 40, på upphovsrättsorganisationer 
från tredjeländer, om dessa licensierar 
rättigheter på medlemsstaternas område.

Or. de

Ändringsförslag 98
Christian Engström
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) upphovsrättsorganisation: en 
organisation som har tillstånd enligt lag 
eller genom överlåtelse, licens eller annat 
avtal från mer än en rättighetshavare, att 
förvalta upphovsrätter eller närstående 
rättigheter som sitt enda eller 
huvudsakliga uppdrag och som ägs eller 
kontrolleras av sina medlemmar.

a) organisation för kollektiv förvaltning: 
en organisation som har tillstånd enligt lag 
eller genom överlåtelse, licens eller annat 
avtal att som sitt enda eller ett av sina 
huvudsakliga uppdrag förvalta 
upphovsrätter eller närstående rättigheter 
för mer än en rättighetshavare till 
gemensamt gagn för dessa 
rättighetshavare, och som

i) ägs eller kontrolleras av sina 
medlemmar, eller

ii) organiseras som en ideell organisation, 
eller
iii) ägs eller kontrolleras av en eller flera 
organisationer för kollektiv förvaltning.

Or. en

Motivering

Definition som föreslagits av det irländska ordförandeskapet med tillägg av iii) för att 
säkerställa att direktivet även gäller för dotterbolag.

Ändringsförslag 99
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) upphovsrättsorganisation: en 
organisation som har tillstånd enligt lag 
eller genom överlåtelse, licens eller annat 
avtal från mer än en rättighetshavare, att 
förvalta upphovsrätter eller närstående 
rättigheter som sitt enda eller huvudsakliga 
uppdrag och som ägs eller kontrolleras av 
sina medlemmar.

a) organisation för kollektiv förvaltning: 
en icke-vinstdrivande organisation som har 
tillstånd enligt lag eller genom överlåtelse, 
licens eller annat avtal, att kollektivt 
förvalta och licensiera särskilda 
kategorier av verk eller andra skyddade 
alster, eller särskilda kategorier av
upphovsrätter eller närstående rättigheter, 
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på mer än en rättighetshavares vägnar 
och räkning som sitt enda eller 
huvudsakliga uppdrag, som bygger på 
principen om solidaritet mellan 
rättighetshavarna och vars 
förvaltaruppdrag är att agera i alla 
rättighetshavares intresse som den 
representerar.

Or. en

Ändringsförslag 100
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) upphovsrättsorganisation: en 
organisation som har tillstånd enligt lag 
eller genom överlåtelse, licens eller annat 
avtal från mer än en rättighetshavare, att 
förvalta upphovsrätter eller närstående 
rättigheter som sitt enda eller huvudsakliga 
uppdrag och som ägs eller kontrolleras av 
sina medlemmar.

a) organisation för kollektiv förvaltning: 
en vinstdrivande eller icke-vinstdrivande
organisation som har tillstånd enligt lag 
eller genom överlåtelse, licens eller annat 
avtal att förvalta upphovsrätter eller 
närstående rättigheter för mer än en 
rättighetshavare som sitt enda eller ett av 
sina huvudsakliga uppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 101
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) upphovsrättsorganisation: en 
organisation som har tillstånd enligt lag 
eller genom överlåtelse, licens eller annat 
avtal från mer än en rättighetshavare, att 
förvalta upphovsrätter eller närstående 
rättigheter som sitt enda eller huvudsakliga 

a) organisation för kollektiv förvaltning: 
en organisation som har tillstånd enligt lag 
eller genom överlåtelse, licens eller annat 
avtal från ett betydande antal 
rättighetshavare, att förvalta upphovsrätter 
eller närstående rättigheter som sitt enda 
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uppdrag och som ägs eller kontrolleras av 
sina medlemmar,

eller huvudsakliga uppdrag och som ägs 
eller kontrolleras av sina medlemmar,

Or. en

Ändringsförslag 102
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) näträttighetspool: en form av 
samarbete mellan organisationer för 
kollektiv förvaltning och/eller enheter i 
den mening som avses i artikel 31 i detta 
direktiv som har till uppdrag att bevilja 
licenser för näträttigheter för musikverk 
som täcker repertoaren för alla 
deltagande organisationer för kollektiv 
förvaltning och berörda enheter.

Or. en

Ändringsförslag 103
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) medlem i en upphovsrättsorganisation: 
en rättighetshavare eller en enhet som 
direkt representerar rättighetshavare, 
inbegripet andra 
upphovsrättsorganisationer och 
rättighetshavarsammanslutningar, som 
uppfyller kraven på medlemskap i 
upphovsrättsorganisationen.

c) medlem i en upphovsrättsorganisation: 
en rättighetshavare eller en enhet som 
direkt representerar rättighetshavare, 
inbegripet andra 
upphovsrättsorganisationer och 
rättighetshavarsammanslutningar, t.ex. 
fackföreningar, som uppfyller kraven på 
medlemskap i upphovsrättsorganisationen.

Or. en
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Ändringsförslag 104
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) rättighetsintäkter: inkomster som en 
upphovsrättsorganisation har inkasserat 
för rättighetshavarnas räkning, från 
antingen en ensamrätt, en rätt till ersättning 
eller en rätt till kompensation,

f) rättighetsintäkter: inkomster som en 
organisation för kollektiv förvaltning har 
inkasserat för rättighetshavarnas räkning, 
från antingen en ensamrätt, en rätt till 
ersättning eller en rätt till kompensation,
inklusive all inkomst som härrör från 
investeringar av rättighetsintäkter,

Or. en

Motivering

I artikel 10 nämns att inkomster som härrör från investeringar ska hållas separat från 
upphovsrättsorganisationens egna tillgångar, men inte att den faktiskt ska betalas ut till 
rättighetshavare. Att inbegripa inkomster från investeringar i definitionen är det enklaste 
sättet att avhjälpa detta.

Ändringsförslag 105
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) rättighetsintäkter: inkomster som en 
upphovsrättsorganisation har inkasserat för 
rättighetshavarnas räkning, från antingen 
en ensamrätt, en rätt till ersättning eller en 
rätt till kompensation,

f) rättighetsintäkter: inkomster som en 
upphovsrättsorganisation har inkasserat för 
rättighetshavarnas räkning, från antingen 
en ensamrätt, en rätt till ersättning,

Or. de
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Ändringsförslag 106
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) användare: en fysisk eller juridisk person 
som driver verksamhet som kräver tillstånd 
från rättighetshavare, ersättning till 
rättighetshavare eller betalning av 
kompensation till rättighetshavare och
som inte agerar i egenskap av konsument,

i) användare: en fysisk eller juridisk person 
som driver verksamhet som kräver tillstånd 
från rättighetshavare, ersättning till 
rättighetshavare som inte agerar i egenskap 
av konsument,

Or. de

Ändringsförslag 107
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Allmän princip

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationer under deras 
jurisdiktion följer bestämmelserna i detta 
direktiv. Detta direktiv omfattar både 
upphovsrättsorganisationer under en 
medlemsstats jurisdiktion som är 
etablerade i denna medlemsstat och 
upphovsrättsorganisationer som 
licensierar en väsentlig del av sin 
repertoar i denna medlemsstat.
2. Medlemsstaterna ska ha frihet att 
föreskriva att 
upphovsrättsorganisationerna under 
deras jurisdiktion eller med verksamhet i 
denna medlemsstat ska följa mer 
detaljerade eller striktare regler inom de 
områden som samordnas enligt detta 
direktiv, förutsatt att dessa regler 
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överensstämmer med gemenskapsrätten.
3. I de fall en medlemsstat
a) har utövat sin frihet enligt punkt 2 att 
införa mer detaljerade eller striktare 
bestämmelser i allmänhetens intresse, och
b) bedömer att en 
upphovsrättsorganisation under en annan 
medlemsstats jurisdiktion utför 
omfattande licensieringar inom 
medlemsstatens område,
får den ta kontakt med den medlemsstat 
som har jurisdiktion för 
upphovsrättsorganisationen i syfte att nå 
en ömsesidigt tillfredsställande lösning på 
eventuella problem som uppstår.

Or. de

Ändringsförslag 108
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationerna agerar i 
sina medlemmars bästa intresse och att de 
inte ålägger de rättighetshavare vars 
rättigheter de förvaltar skyldigheter som 
inte objektivt sett är nödvändiga för 
skyddet av rättighetshavarnas rättigheter 
och intressen.

Medlemsstaterna ska se till att 
organisationer för kollektiv förvaltning
agerar i det bästa intresset för de 
rättighetshavare som de representerar och 
att de inte ålägger dem skyldigheter som 
inte objektivt sett är nödvändiga för 
skyddet av rättighetshavarnas rättigheter 
och intressen.

Or. en

Ändringsförslag 109
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationerna agerar i sina 
medlemmars bästa intresse och att de inte 
ålägger de rättighetshavare vars rättigheter 
de förvaltar skyldigheter som inte objektivt 
sett är nödvändiga för skyddet av 
rättighetshavarnas rättigheter och intressen.

Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationerna agerar i sina 
medlemmars kollektiva bästa intresse och 
att de inte ålägger de rättighetshavare vars 
rättigheter de har fått i förtroende att 
förvalta skyldigheter som inte objektivt 
sett är nödvändiga för skyddet av 
rättighetshavarnas rättigheter och intressen, 
så länge som upphovsrättsorganisationen 
har tillfredsställande 
förhandlingsmöjligheter gentemot 
rättighetsanvändarna.

Or. de

Ändringsförslag 110
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
rättighetshavare har frihet att anförtro 
sina rättigheter till en organisation för 
kollektiv förvaltning och att om 
rättighetshavare bestämmer sig för att 
göra så, gäller detta beslut före varje 
presumtion om överlåtelse av rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 111
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rättighetshavarna ska få ge tillstånd till 
valfri upphovsrättsorganisation att 
förvalta valfria rättigheter, kategorier av 
rättigheter eller typer av verk och andra 
alster, för valfria medlemsstater oavsett 
upphovsrättsorganisationens eller 
rättighetshavarens hemstat, etableringsstat 
eller nationalitet.

2. Rättighetshavarna ska få ge tillstånd till 
valfri organisation för kollektiv 
förvaltning att förvalta valfria rättigheter, 
kategorier av rättigheter eller typer av verk 
och andra alster, för valfria medlemsstater 
oavsett organisationens eller 
rättighetshavarens hemstat, etableringsstat 
eller nationalitet. Organisationer för 
kollektiv förvaltning ska ha rätt att kräva 
att få exklusiv tillgång till rättigheterna 
till sina medlemmars samtliga verk.

Or. en

Ändringsförslag 112
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rättighetshavarna ska få ge tillstånd till 
valfri upphovsrättsorganisation att 
förvalta valfria rättigheter, kategorier av 
rättigheter eller typer av verk och andra 
alster, för valfria medlemsstater oavsett 
upphovsrättsorganisationens eller 
rättighetshavarens hemstat, etableringsstat 
eller nationalitet.

2. I enlighet med de regler som 
gemensamt beslutats vid bolagsstämman 
ska rättighetshavarna få ge tillstånd till 
valfri organisation för kollektiv 
förvaltning att förvalta valfria rättigheter, 
kategorier av rättigheter eller typer av verk 
och andra alster, för valfria medlemsstater 
oavsett organisationens eller 
rättighetshavarens hemstat, etableringsstat 
eller nationalitet.

Or. en

Ändringsförslag 113
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rättighetshavarna ska få ge tillstånd till 
valfri upphovsrättsorganisation att 
förvalta valfria rättigheter, kategorier av 
rättigheter eller typer av verk och andra 
alster, för valfria medlemsstater oavsett 
upphovsrättsorganisationens eller 
rättighetshavarens hemstat, etableringsstat 
eller nationalitet.

2. Rättighetshavarna ska få ge tillstånd till 
valfri organisation för kollektiv 
förvaltning att förvalta valfria rättigheter, 
kategorier av rättigheter, verk eller typer av 
verk och andra alster, för valfria
medlemsstater oavsett organisationens
eller rättighetshavarens hemstat, 
etableringsstat eller nationalitet.

Or. en

Motivering

Rättighetshavare bör behålla rätten att fritt bestämma över rättigheterna till sina egna verk. I 
andra länder, bland annat USA, har rättighetshavare rätt att förvalta enskilda verk inom sina 
organisationer för kollektiv förvaltning.

Ändringsförslag 114
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rättighetshavarna ska få ge tillstånd till 
valfri upphovsrättsorganisation att förvalta 
valfria rättigheter, kategorier av rättigheter 
eller typer av verk och andra alster, för 
valfria medlemsstater oavsett 
upphovsrättsorganisationens eller 
rättighetshavarens hemstat, etableringsstat 
eller nationalitet.

2. Rättighetshavarna ska få ge tillstånd till 
valfri upphovsrättsorganisation att förvalta 
valfria rättigheter, typer av verk och andra 
alster, för valfria medlemsstater oavsett 
upphovsrättsorganisationens eller 
rättighetshavarens hemstat, etableringsstat 
eller nationalitet.

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 
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protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).

Ändringsförslag 115
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de upphovsrättsorganisationer som 
förvaltar upphovsmännens rättigheter på 
det audiovisuella området, får 
medlemsstaterna föreskriva bestämmelser 
som ger deras bolagsstämma rätt att 
begära att rättighetshavarna ska anförtro 
dem en kombination av rättigheter, olika 
typer av verk och andra alster efter eget 
tycke.

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).

Ändringsförslag 116
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När rättighetshavare ger organisationer 
för kollektiv förvaltning tillstånd att 
förvalta sina rättigheter, ska de ha frihet 
att inte ha alla sina rättigheter förvaltade 
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av upphovrättsorganisationer och ska 
erbjudas möjlighet att undanta vissa verk 
från den kollektiva förvaltningen. Om 
tillståndet lämnas på exklusiv grund, ska 
tillståndet ha en begränsad giltighetstid på 
högst fem år. 

Or. en

Ändringsförslag 117
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med undantag för vad som anges i första 
stycket, får medlemsstaterna anta 
särskilda bestämmelser för förvaltning av 
rättigheter på det audiovisuella området, 
vilka ger upphovsrättsorganisationerna 
rätt att kräva att rättighetshavarna ska 
anförtro dem den kollektiva förvaltningen 
av rättigheter för samtliga former av 
utnyttjande av verket. 

Or. fr

Motivering

Till skillnad från vad som är fallet på musikområdet skulle en uppdelning av rättigheterna på 
det audiovisuella området kunna inverka negativt på upphovsmännens ersättning och 
tv-bolagens sändningsmöjligheter, på grund av det särskilda styrkeförhållandet mellan 
upphovsmän och producenter. 

Ändringsförslag 118
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Rättighetshavare ska ha rätt att 
utfärda fria licenser för icke-kommersiellt 
bruk av deras verk och rättigheter. I så 
fall ska rättighetshavare i god tid 
informera de organisationer för kollektiv 
förvaltning som har tillstånd att förvalta 
rättigheterna till de verk för vilka en fri 
licens har utfärdats.

Or. en

Ändringsförslag 119
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Rättighetshavare ska ha rätt att 
utfärda fria licenser för icke-kommersiellt 
bruk av deras verk och rättigheter. I så 
fall ska rättighetshavare i god tid 
informera de organisationer för kollektiv 
förvaltning som har tillstånd att förvalta 
rättigheterna till de verk för vilka en fri 
licens har beviljats.

Or. en

Motivering

Rättighetshavarna bör ha flexibilitet i förvaltningen av sina verk. De bör ha rätt att bestämma
om några av deras verk ska få användas under fria licenser, exempelvis Creative Commons, 
utan att deras medlemskap i den organisation för kollektiv förvaltning som de representeras 
av äventyras.

Ändringsförslag 120
Josef Weidenholzer
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Upphovsrättsorganisationernas 
medlemmar och rättighetshavare har rätt 
att använda alternativa licenser för 
kommersiella och icke-kommersiella 
ändamål.

Or. de

Motivering

Rättighetshavare bör ha rätt att använda alternativa licenser som Creative Commons.

Ändringsförslag 121
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rättighetshavarna ska ha rätt att avsluta 
tillståndet att förvalta rättigheter, kategorier 
av rättigheter eller typer av verk och andra 
alster som har beviljats en 
upphovsrättsorganisation eller att frånta en 
upphovsrättsorganisation någon av de 
rättigheter, kategorier av rättigheter eller 
typer av verk och andra alster efter eget val 
och för de medlemsstater de väljer, med 
rimligt varsel som inte överskrider sex 
månader. Upphovsrättsorganisationen kan 
besluta att ett sådant avslutande eller 
fråntagande endast träder i kraft i mitten 
och i slutet av räkenskapsåret, beroende 
på vilket som infaller först efter att 
varselperioden har löpt ut.

3. Rättighetshavarna ska ha rätt att avsluta 
tillståndet att förvalta rättigheter, kategorier 
av rättigheter eller typer av verk och andra
alster som har beviljats en 
upphovsrättsorganisation eller att frånta en 
upphovsrättsorganisation någon av de 
rättigheter, kategorier av rättigheter eller 
typer av verk och andra alster efter eget val 
och för de medlemsstater de väljer, med 
rimligt varsel som inte överskrider sex 
månader.

Or. de
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Motivering

”Rätten till uppsägning” behöver inte begränsas och försvåras genom långa tidsfrister.

Ändringsförslag 122
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rättighetshavarna ska ha rätt att avsluta 
tillståndet att förvalta rättigheter, kategorier 
av rättigheter eller typer av verk och andra 
alster som har beviljats en 
upphovsrättsorganisation eller att frånta en 
upphovsrättsorganisation någon av de 
rättigheter, kategorier av rättigheter eller 
typer av verk och andra alster efter eget val 
och för de medlemsstater de väljer, med 
rimligt varsel som inte överskrider sex 
månader. Upphovsrättsorganisationen kan 
besluta att ett sådant avslutande eller 
fråntagande endast träder i kraft i mitten 
och i slutet av räkenskapsåret, beroende 
på vilket som infaller först efter att 
varselperioden har löpt ut.

3. Rättighetshavarna ska ha rätt att avsluta 
tillståndet att förvalta rättigheter, kategorier 
av rättigheter eller typer av verk och andra 
alster som har beviljats en 
upphovsrättsorganisation eller att frånta en 
upphovsrättsorganisation någon av de 
rättigheter, kategorier av rättigheter eller 
typer av verk och andra alster efter eget val 
och för de medlemsstater de väljer, med 
rimligt varsel som inte överskrider sex 
månader. Upphovsrättsorganisationen kan 
besluta att ett sådant avslutande eller 
fråntagande endast träder i kraft i slutet av
perioden som inte får vara längre än två 
år och som räknas från det datum då 
upphovsmannen ansluter sig.

Or. fr

Motivering

Om det är viktigt att bevilja en återtagningsrätt är det nödvändigt att fastställa detta för att 
undvika snedvridna effekter som skadar själva tanken med principerna med fördelning och 
solidaritet, som är själva hjärtat i upphovsrättsorganisationernas uppdrag.

Ändringsförslag 123
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rättighetshavarna ska ha rätt att avsluta 
tillståndet att förvalta rättigheter, kategorier 
av rättigheter eller typer av verk och andra 
alster som har beviljats en 
upphovsrättsorganisation eller att frånta 
en upphovsrättsorganisation någon av de 
rättigheter, kategorier av rättigheter eller 
typer av verk och andra alster efter eget val 
och för de medlemsstater de väljer, med 
rimligt varsel som inte överskrider sex 
månader. Upphovsrättsorganisationen kan 
besluta att ett sådant avslutande eller 
fråntagande endast träder i kraft i mitten 
och i slutet av räkenskapsåret, beroende på 
vilket som infaller först efter att 
varselperioden har löpt ut.

3. Rättighetshavarna ska ha rätt att avsluta 
tillståndet att förvalta rättigheter, kategorier 
av rättigheter, verk eller typer av verk och 
andra alster som har beviljats en 
organisation för kollektiv förvaltning eller 
att frånta en organisation för kollektiv 
förvaltning någon av de rättigheter, 
kategorier av rättigheter, verk eller typer av 
verk och andra alster efter eget val, när
som helst under tillståndstiden, och för de 
medlemsstater de väljer, med rimligt varsel 
som inte överskrider sex månader. 
Organisationen för kollektiv förvaltning
kan besluta att ett sådant avslutande eller 
fråntagande endast träder i kraft i mitten 
och i slutet av räkenskapsåret, beroende på 
vilket som infaller först efter att 
varselperioden har löpt ut.

Or. en

Motivering

Enskilda verk, se artikel 5.2.

Ändringsförslag 124
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rättighetshavarna ska ha rätt att avsluta 
tillståndet att förvalta rättigheter, 
kategorier av rättigheter eller typer av 
verk och andra alster som har beviljats en 
upphovsrättsorganisation eller att frånta en 
upphovsrättsorganisation någon av de 
rättigheter, kategorier av rättigheter eller 
typer av verk och andra alster efter eget val 
och för de medlemsstater de väljer, med 
rimligt varsel som inte överskrider sex 

3. Rättighetshavarna ska ha rätt att avsluta 
tillståndet att förvalta rättigheter eller typer 
av verk och andra alster som har beviljats 
en upphovsrättsorganisation eller att frånta 
en upphovsrättsorganisation någon av de 
rättigheter, kategorier av rättigheter eller 
typer av verk och andra alster efter eget val 
och för de medlemsstater de väljer, med 
rimligt varsel som inte överskrider sex 
månader. Upphovsrättsorganisationen kan 



AM\933267SV.doc 47/109 PE508.268v01-00

SV

månader. Upphovsrättsorganisationen kan 
besluta att ett sådant avslutande eller 
fråntagande endast träder i kraft i mitten 
och i slutet av räkenskapsåret, beroende på 
vilket som infaller först efter att 
varselperioden har löpt ut.

besluta att ett sådant avslutande eller 
fråntagande inte träder i kraft förrän i 
slutet av räkenskapsåret.

Or. fr

Motivering

Rätten till återtagande bör befästas. Medlemsstaterna bör dock fastställa villkoren för 
återtagande för upphovsmännen för att undvika påvisbart missbruk i form av att rättigheter 
systemmässigt anförtros och återtas. Ett sådant missbruk skulle hindra 
upphovsrättsorganisationerna att fullfölja sina uppdrag när det gäller att fördela 
förvaltningskostnaderna till förmån för samtliga upphovsmän samt försvara och främja den 
kulturella mångfalden och skada användarnas rättssäkerhet.

Ändringsförslag 125
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med konkurrensrätten får 
medlemsstaterna föreskriva bestämmelser 
som ger upphovsrättsorganisationerna 
rätt att fastställa lämpliga villkor för att 
begränsa påvisbart missbruk i form av att 
rättigheter systemmässigt anförtros och 
återtas.

Or. fr

Motivering

Rätten till återtagande bör befästas. Medlemsstaterna bör dock fastställa villkoren för 
återtagande för upphovsmännen för att undvika påvisbart missbruk i form av att rättigheter 
systemmässigt anförtros och återtas. Ett sådant missbruk skulle hindra 
upphovsrättsorganisationerna att fullfölja sina uppdrag när det gäller att fördela 
förvaltningskostnaderna till förmån för samtliga upphovsmän samt försvara och främja den 
kulturella mångfalden och skada användarnas rättssäkerhet.
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Ändringsförslag 126
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Upphovsrättsorganisationerna ska inte 
begränsa utövandet av rättigheter enligt 
punkterna 3 och 4 genom att kräva att 
förvaltningen av rättigheter eller kategorier 
av rättigheter eller typer av verk eller andra 
alster som är föremål för avslutande eller 
fråntagning anförtros en annan 
upphovsrättsorganisation.

5. Organisationerna för kollektiv 
förvaltning ska inte begränsa utövandet av 
rättigheter enligt punkterna 3 och 4 genom 
att kräva att förvaltningen av rättigheter 
eller kategorier av rättigheter, verk eller 
typer av verk eller andra alster som är 
föremål för avslutande eller fråntagning 
anförtros en annan organisation för 
kollektiv förvaltning.

Or. en

Motivering

Enskilda verk, se artikel 5.2.

Ändringsförslag 127
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att 
rättighetshavarna ger sitt uttryckliga 
medgivande specifikt för varje rättighet 
eller kategori av rättigheter eller typ av 
verk eller andra alster som 
rättighetshavaren beviljar 
upphovsrättsorganisationen tillstånd att 
förvalta och att varje sådant medgivande 
finns dokumenterat.

6. Medlemsstaterna ska se till att 
rättighetshavarna ger sitt uttryckliga 
medgivande specifikt för varje rättighet 
eller kategori av rättigheter, verk eller typ 
av verk eller andra alster som 
rättighetshavaren beviljar organisationen 
för kollektiv förvaltning tillstånd att 
förvalta och att varje sådant medgivande 
finns dokumenterat.

Or. en
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Motivering

Enskilda verk, se artikel 5.2.

Ändringsförslag 128
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket i denna punkt påverkar inte 
bestämmelser i medlemsstaterna som 
gäller förvaltning av rättigheter, t.ex. 
kollektiva avtalslicenser med utsträckt 
verkan, obligatorisk kollektiv förvaltning 
eller liknande bestämmelser eller en 
kombination av dessa, eller legala 
presumtioner om representation eller 
överlåtelse av rättigheter.

Or. en

(Se formuleringen av artikel 1.5 i direktiv 2012/28/EU om viss tillåten användning av 
anonyma verk (EUT L 299, 27.10.2012, s. 5).)

Motivering

Så som understryks i direktivet om anonyma verk ska upphovsrättsorganisationer inte vara 
skyldiga att få tillstånd från rättighetshavare som omfattas av kollektiva avtalslicenser med 
utsträckt verkan eller andra liknande system i en medlemsstat.

Ändringsförslag 129
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Varje medlem av en organisation för 
kollektiv förvaltning ska ha rätt att när 
som helst under tillståndets giltighetstid 
begära rätt till externa oberoende 
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revisioner av deras organisation för 
kollektiv förvaltning.

Or. en

Motivering

Eftersom det förekommit en rad fall av korruption eller vanskötsel av medel i 
upphovsrättsorganisationer på senare år finns det ett starkt behov av externa revisioner så att 
verkligt oberoende och noggrannhet kan garanteras i revisionsprocessen.

Ändringsförslag 130
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphovsrättsorganisationerna ska 
underrätta medlemmarna om deras 
rättigheter enligt punkterna 1–6 inom 
sex månader från datum för införlivande 
av detta direktiv.

Organisationer för kollektiv förvaltning
ska underrätta medlemmarna om deras 
rättigheter enligt punkterna 1–6 inom 
fyra månader från datum för införlivande 
av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 131
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upphovsrättsorganisationerna ska
godta rättighetshavare som medlemmar 
om de uppfyller kraven för medlemskap. 
De kan endast avslå begäran om 
medlemskap på grundval av objektiva 
kriterier. Dessa kriterier ska anges i
upphovsrättsorganisationens stadga eller 
medlemskapsvillkor och de ska vara 
allmänt tillgängliga.

2. Upphovsrättsorganisationer ska endast 
avslå begäran om medlemskap på grundval 
av objektiva kriterier. Dessa kriterier ska 
anges i upphovsrättsorganisationens stadga 
eller medlemskapsvillkor och de ska vara 
allmänt tillgängliga.
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Or. en

Ändringsförslag 132
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upphovsrättsorganisationerna ska godta 
rättighetshavare som medlemmar om de 
uppfyller kraven för medlemskap. De kan 
endast avslå begäran om medlemskap på 
grundval av objektiva kriterier. Dessa 
kriterier ska anges i 
upphovsrättsorganisationens stadga eller 
medlemskapsvillkor och de ska vara 
allmänt tillgängliga.

2. Upphovsrättsorganisationerna ska godta 
rättighetshavare som medlemmar om de 
uppfyller kraven för medlemskap. De kan 
endast avslå begäran om medlemskap på 
grundval av objektiva och insynsvänliga 
kriterier. Avslag på rättighetshavarens 
begäran om medlemskap ska åtföljas av 
en uttrycklig motivering. Dessa kriterier 
ska anges i upphovsrättsorganisationens 
stadga eller medlemskapsvillkor och de ska 
vara allmänt tillgängliga. Kriterierna ska 
vara icke-diskriminerande och får inte 
leda till att medlemmar utesluts på 
grundval av repertoarens omfattning, 
förväntade avgiftsintäkter eller tidigare 
licensavtal.

Or. de

Ändringsförslag 133
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upphovsrättsorganisationerna ska godta 
rättighetshavare som medlemmar om de 
uppfyller kraven för medlemskap. De kan 
endast avslå begäran om medlemskap på 
grundval av objektiva kriterier. Dessa 
kriterier ska anges i 
upphovsrättsorganisationens stadga eller 

2. Upphovsrättsorganisationerna ska godta 
rättighetshavare och enheter som 
representerar rättighetshavare, inbegripet 
andra organisationer för kollektiv 
förvaltning samt sammanslutningar av 
rättighetshavare, som medlemmar om de 
uppfyller kraven för medlemskap. De kan 
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medlemskapsvillkor och de ska vara 
allmänt tillgängliga.

endast avslå begäran om medlemskap på 
grundval av objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier. Dessa 
kriterier ska anges i 
upphovsrättsorganisationens stadga eller 
medlemskapsvillkor och de ska vara 
allmänt tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 134
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stadgan för en upphovsrättsorganisation 
ska omfatta lämpliga och effektiva 
mekanismer för medlemmarnas deltagande 
i beslutsfattandet. De olika kategorierna 
av medlemmar ska vara skäligen och 
balanserat representerade vid 
beslutsfattandet.

3. Stadgan för en upphovsrättsorganisation 
ska förankra lämpliga, effektiva och 
demokratiska mekanismer för 
medlemmarnas deltagande i 
beslutsfattandet. Medlemmarna måste vara 
skäligen och balanserat representerade i 
samtliga utskott vid beslutsfattandet samt 
ha aktiv och passiv rösträtt vid 
bolagsstämman.

Or. de

Motivering

Det behöver inte finnas olika kategorier av medlemmar.

Ändringsförslag 135
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stadgan för en upphovsrättsorganisation 
ska omfatta lämpliga och effektiva 

3. Stadgan för en upphovsrättsorganisation 
ska omfatta lämpliga och effektiva 



AM\933267SV.doc 53/109 PE508.268v01-00

SV

mekanismer för medlemmarnas deltagande 
i beslutsfattandet. De olika kategorierna av 
medlemmar ska vara skäligen och 
balanserat representerade vid
beslutsfattandet.

mekanismer för medlemmarnas deltagande 
i beslutsfattandet. De olika kategorierna av 
medlemmar ska vara skäligen och 
balanserat representerade på alla nivåer i 
beslutsfattandet.

Or. en

Ändringsförslag 136
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bolagsstämma för medlemmarna i en 
upphovsrättsorganisation ska 
sammankallas minst en gång per år.

2. Bolagsstämma för medlemmarna i en 
upphovsrättsorganisation ska 
sammankallas minst en gång per år. 
Bolagsstämman ska ha befogenhet att 
fatta de strategiska besluten i 
upphovsrättsorganisationen, vars 
genomförande ska delegeras till 
övervakningsorganet, samtidigt som det 
säkerställs att rättighetshavare med 
nischad repertoar är tillräckligt väl 
representerade i det organet.

Or. en

Ändringsförslag 137
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bolagsstämma för medlemmarna i en 
upphovsrättsorganisation ska 
sammankallas minst en gång per år.

2. Bolagsstämma för medlemmarna i en 
upphovsrättsorganisation ska 
sammankallas minst en gång per år. 
Bolagsstämman ska ha befogenhet att 
fatta de strategiska besluten i 
upphovsrättsorganisationen. 
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Befogenheter att fatta alla andra beslut 
får bolagsstämman delegera till 
övervakningsorganet.

Or. en

Ändringsförslag 138
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bolagsstämman ska godkänna alla 
ändringar till upphovsrättsorganisationens 
stadga och medlemskapsvillkor i de fall 
där villkoren inte regleras av stadgan.

3. Bolagsstämman ska godkänna alla 
ändringar till upphovsrättsorganisationens 
stadga och medlemskapsvillkor.

Or. de

Ändringsförslag 139
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bolagsstämman ska inte besluta om 
utnämning eller avskedande av 
styrelseledamöter eller en verkställande 
direktör i fall där styrelsen har 
befogenheter att utnämna eller avskeda 
dem.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 140
Josef Weidenholzer
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Principen för fördelningen av belopp till 
rättighetshavare, utom om bolagsstämman 
beslutar att delegera detta beslut till 
övervakningsorganet.

a) Principen för fördelningen av belopp till 
rättighetshavare.

Or. de

Ändringsförslag 141
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Användningen av utestående belopp till 
rättighetshavare som inte kan fördelas 
enligt det som anges i artikel 12.2, utom 
om bolagsstämman beslutar att delegera 
detta beslut till övervakningsorganet.

utgår

Or. en

Motivering

Att detta stycke får utgå är en följdändring till den ändring som föreslås av artikel 12.2.

Ändringsförslag 142
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Användningen av utestående belopp till 
rättighetshavare som inte kan fördelas 
enligt det som anges i artikel 12.2, utom 
om bolagsstämman beslutar att delegera 

b) Användningen av utestående belopp till 
rättighetshavare som inte kan fördelas 
enligt det som anges i artikel 12.2.
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detta beslut till övervakningsorganet.

Or. de

Ändringsförslag 143
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Upphovsrättsorganisationens 
bolagsordning.

Or. de

Ändringsförslag 144
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Kriterier och villkor för medlemskap.

Or. de

Ändringsförslag 145
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Bolagsstämman ska kontrollera 
upphovsrättsorganisationens verksamhet 
genom att minst besluta om utnämning och 
avskedande av revisor och godkännande av 
den årliga insynsrapporten och 

6. Bolagsstämman ska kontrollera 
verksamheten inom organisationen för 
kollektiv förvaltning genom att minst 
besluta om utnämning och avskedande av 
revisor och godkännande av den årliga 
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revisionsberättelsen. insynsrapporten och revisionsberättelsen. 
Om det finns skälig anledning att 
ifrågasätta den ekonomiska förvaltningen 
i organisationen för kollektiv förvaltning 
får bolagsstämman besluta att en extern 
revision ska genomföras. Resultatet av en 
sådan extern revision ska delges alla 
medlemmar och allmänheten.

Or. en

Motivering

Eftersom det förekommit en rad fall av korruption eller vanskötsel av medel i 
upphovsrättsorganisationer på senare år finns det ett starkt behov av externa revisioner så att 
verkligt oberoende och noggrannhet kan garanteras i revisionsprocessen.

Ändringsförslag 146
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Bolagsstämman ska kontrollera 
upphovsrättsorganisationens verksamhet 
genom att minst besluta om utnämning och 
avskedande av revisor och godkännande av 
den årliga insynsrapporten och 
revisionsberättelsen.

6. Bolagsstämman ska kontrollera 
upphovsrättsorganisationens verksamhet 
genom att minst besluta om utnämning och 
avskedande av revisor och godkännande av 
den årliga insynsrapporten och 
revisionsberättelsen. Vid rimliga tvivel på 
ekonomin har medlemmarna rätt att 
utnämna en intern eller extern revisor för 
kontroll. Resultaten av denna prövning 
ska anmälas till den behöriga nationella 
myndigheten, för att motsvarande 
förfaranden ska inledas.

Or. de

Ändringsförslag 147
Cornelis de Jong
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Eventuella begränsningar rörande 
upphovsrättsorganisationens medlemmars 
rätt att delta och utöva rösträtt vid 
bolagsstämman ska vara skäliga och 
proportionerliga och basera sig på 
följande kriterier:

utgår

a) Medlemskapets varaktighet.
b) Belopp som har mottagits av eller är 
utestående till en medlem för den berörda 
räkenskapsperioden.
Dessa kriterier ska anges i 
upphovsrättsorganisationens stadga eller 
medlemskapsvillkor och de ska vara 
allmänt tillgängliga enligt artiklarna 17 
och 19.

Or. en

Ändringsförslag 148
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Eventuella begränsningar rörande 
upphovsrättsorganisationens medlemmars 
rätt att delta och utöva rösträtt vid 
bolagsstämman ska vara skäliga och 
proportionerliga och basera sig på 
följande kriterier:

utgår

a) Medlemskapets varaktighet.
b) Belopp som har mottagits av eller är 
utestående till en medlem för den berörda 
räkenskapsperioden.
Dessa kriterier ska anges i 
upphovsrättsorganisationens stadga eller 
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medlemskapsvillkor och de ska vara 
allmänt tillgängliga enligt artiklarna 17 
och 19.

Or. de

Ändringsförslag 149
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eventuella begränsningar rörande 
upphovsrättsorganisationens medlemmars 
rätt att delta och utöva rösträtt vid 
bolagsstämman ska vara skäliga och 
proportionerliga och basera sig på följande 
kriterier:

Alla medlemmar i en organisation för 
kollektiv förvaltning ska ha rätt att rösta 
vid bolagsstämman, inklusive i 
förekommande fall på elektronisk väg.
Eventuella begränsningar rörande rätt att 
delta och utöva rösträtt vid bolagsstämman 
för medlemmarna i organisationen för 
kollektiv förvaltning ska vara skäliga och 
proportionerliga och basera sig på följande 
kriterier:

Or. en

Motivering

Brett deltagande och effektiv röstning bör främjas.

Ändringsförslag 150
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Belopp som har mottagits av eller är 
utestående till en medlem för den berörda 
räkenskapsperioden.

utgår

Or. en
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Motivering

Att rösträtten villkoras av mottagna belopp är odemokratiskt. Eftersom fördelningen av 
inkomster till rättighetshavare i organisationer för kollektiv förvaltning är ytterst ojämlik kan 
en begränsning av rösträtten enligt mottagna belopp ge upphov till orimligt stora skillnader i 
inflytande.

Ändringsförslag 151
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Varje medlem i en 
upphovsrättsorganisation ska ha rätt att 
utnämna valfri fysisk eller juridisk person 
som fullmaktshavare för att delta och rösta 
vid bolagsstämman i den medlemmens 
namn.

8. Varje medlem i en 
upphovsrättsorganisation ska ha rätt att 
utnämna en fysisk eller juridisk person 
som är medlem av den organisationen
som fullmaktshavare för att delta och rösta 
vid bolagsstämman i den medlemmens 
namn. När en organisation för kollektiv 
förvaltning representerar mer än en 
kategori av rättighetshavare får en 
medlem bara ge fullmakt till en annan 
medlem från samma kategori. Antalet 
fullmakter som innehas av en medlem ska 
begränsas.

Or. en

Ändringsförslag 152
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Varje medlem i en 
upphovsrättsorganisation ska ha rätt att 
utnämna valfri fysisk eller juridisk person 
som fullmaktshavare för att delta och rösta 
vid bolagsstämman i den medlemmens 

8. Varje medlem i en organisation för 
kollektiv förvaltning ska ha rätt att 
utnämna valfri fysisk eller juridisk person 
som fullmaktshavare för att delta och rösta 
vid bolagsstämman i den medlemmens 
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namn. namn. För att fullmakten ska vara giltig 
ska medlemmen frivilligt ha gett den till 
fullmaktshavaren tidigast tre månader 
före användningen.

Or. en

Motivering

För att undvika att musikförläggare och/eller skivbolag gör det till standardpraxis att begära 
en stående fullmakt från nya artister som de skriver kontrakt med, vilket med tiden skulle 
tillåta dem att ta kontroll över upphovsrättsorganisationen. 

Ändringsförslag 153
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Varje medlem i en 
upphovsrättsorganisation ska ha rätt att 
utnämna valfri fysisk eller juridisk person 
som fullmaktshavare för att delta och rösta 
vid bolagsstämman i den medlemmens 
namn.

8. Varje medlem i en 
upphovsrättsorganisation ska ha rätt att 
utnämna en annan medlem eller en 
juridisk person av samma kategori som 
fullmaktshavare för att delta och rösta vid 
bolagsstämman i den medlemmens namn.

Or. de

Ändringsförslag 154
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationen inrättar en 
övervakningsfunktion med ansvar för 
kontinuerlig övervakning av hur personer 
med ledningsansvar i organisationen 
fungerar och hur de uppfyller sina plikter. 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationen inrättar en 
övervakningsfunktion med ansvar för 
kontinuerlig övervakning av hur personer 
med ledningsansvar i organisationen 
fungerar och hur de uppfyller sina plikter. 



PE508.268v01-00 62/109 AM\933267SV.doc

SV

Det ska finnas en skälig och balanserad 
representation av 
upphovsrättsorganisationens medlemmar i 
det organ som utövar denna övervakning 
för att säkerställa att de kan delta på ett 
meningsfullt sätt.

Det ska finnas en skälig och balanserad 
representation av 
upphovsrättsorganisationens medlemmar, 
som representerar olika kategorier av 
rättighetshavare, inklusive nischad 
repertoar, i det organ som utövar denna 
övervakning för att säkerställa att de kan 
delta på ett meningsfullt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 155
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationen inrättar en 
övervakningsfunktion med ansvar för 
kontinuerlig övervakning av hur personer 
med ledningsansvar i organisationen 
fungerar och hur de uppfyller sina plikter. 
Det ska finnas en skälig och balanserad 
representation av 
upphovsrättsorganisationens medlemmar
i det organ som utövar denna övervakning 
för att säkerställa att de kan delta på ett 
meningsfullt sätt.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
organisationen för kollektiv förvaltning
inrättar en övervakningsfunktion med 
ansvar för kontinuerlig övervakning av hur 
personer med ledningsansvar i 
organisationen fungerar och hur de 
uppfyller sina plikter. Det ska finnas en 
skälig och balanserad representation av de 
olika medlemskategorierna i 
organisationen för kollektiv förvaltning i 
det organ som utövar denna övervakning 
för att säkerställa att de kan delta på ett 
meningsfullt sätt.

Or. en

Motivering

Balans mellan olika kategorier av medlemmar i organisationen för kollektiv förvaltning.

Ändringsförslag 156
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det organ som anförtros 
övervakningsfunktionen ska sammanträda 
regelbundet och ha minst följande 
befogenheter:

2. Det organ som anförtros 
övervakningsfunktionen ska sammanträda 
minst var tredje månad och ha minst 
följande befogenheter:

Or. en

Motivering

Ett krav att det ska sammanträda ”regelbundet” är för vagt och bör därför definieras 
tydligare.

Ändringsförslag 157
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Godkänna 
upphovsrättsorganisationens 
anskaffningar av fast egendom.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 158
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får besluta att 
punkterna 1 och 2 inte ska gälla för en 
upphovsrättsorganisation som i sin 
balansräkning inte överskrider gränserna 
för två av följande tre kriterier:

utgår

a) Sammanlagd balansräkning på 
350 000 euro.
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b) Nettoomsättning på 700 000 euro.
c) Högst tio anställda i genomsnitt under 
räkenskapsåret.

Or. de

Ändringsförslag 159
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får besluta att 
punkterna 1 och 2 inte ska gälla för en 
upphovsrättsorganisation som i sin 
balansräkning inte överskrider gränserna 
för två av följande tre kriterier:

3. Medlemsstaterna får besluta att 
punkterna 1 och 2 inte ska gälla för en 
organisation för kollektiv förvaltning som 
i sin balansräkning inte överskrider 
gränserna för två av följande tre kriterier:

Or. en

Motivering

För bättre lagstiftning och i enlighet med kommissionens åtaganden tillåts medlemsstaterna 
att undanta mikroenheter från vissa potentiellt betungande krav.

Ändringsförslag 160
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de personer 
som har ansvar för den dagliga ledningen 
av en upphovsrättsorganisations 
affärsverksamhet och de som är 
organisationens direktörer, med undantag 
för direktörer som sköter övervakning, 
inrättar förfaranden för att undvika 
intressekonflikter. 
Upphovsrättsorganisationen ska ha 

Medlemsstaterna ska se till att de personer 
som har ansvar för den dagliga ledningen 
av en upphovsrättsorganisations 
affärsverksamhet och de som är 
organisationens direktörer inrättar
förfaranden för att undvika 
intressekonflikter 
Upphovsrättsorganisationen ska ha 
förfaranden för att identifiera, hantera, 
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förfaranden för att identifiera, hantera, 
övervaka och upptäcka intressekonflikter 
så att dessa inte kommer åt att skada 
medlemmarnas intressen.

övervaka och upptäcka intressekonflikter 
så att dessa inte kommer åt att skada 
medlemmarnas intressen.

Or. en

Ändringsförslag 161
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa förfaranden ska inbegripa ett årligt
individuellt utlåtande från var och en av 
dessa personer och direktörer till det organ 
som sköter övervakningsfunktionen, och 
utlåtandet ska innehålla följande 
information:

Dessa förfaranden ska inbegripa ett 
individuellt utlåtande från var och en av 
dessa personer och direktörer till det organ 
som sköter övervakningsfunktionen och till 
medlemmarna, och ska göras tillgängligt 
för allmänheten genom webbplatsen för 
organisationen för kollektiv förvaltning.
Utlåtandet ska göras innan var och en av 
dessa personer börjar uppfylla sina 
plikter, och ska därefter göras på nytt 
varje år. Uttalandet ska innehålla följande 
upplysningar:

Or. en

Motivering

Intressekonflikter måste redovisas innan en chef eller direktör börjar uppfylla sina plikter.

Ändringsförslag 162
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa förfaranden ska inbegripa ett årligt 
individuellt utlåtande från var och en av 

Dessa förfaranden ska inbegripa ett årligt 
individuellt utlåtande från var och en av 
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dessa personer och direktörer till det organ 
som sköter övervakningsfunktionen, och 
utlåtandet ska innehålla följande 
information:

dessa personer och direktörer till det organ 
som sköter övervakningsfunktionen samt 
offentliggörande av detta, och utlåtandet 
ska innehålla följande information:

Or. de

Ändringsförslag 163
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphovsrättsorganisationerna ska 
iaktta aktsamhet vid inkassering och 
förvaltning av rättighetsintäkter.

1. Organisationerna för kollektiv 
förvaltning ska iaktta aktsamhet, 
korrekthet och öppenhet vid inkassering 
och förvaltning av rättighetsintäkter.
Förutom i de medlemsstater som har 
inrättat system för utökad kollektiv 
licensering ska en organisation för 
kollektiv förvaltning se till att den endast 
inkasserar rättighetsintäkter åt de 
rättighetshavare som den har tillstånd att 
representera.

Or. en

Motivering

En samordning med artiklarna 12.1 och 14.2 där det sägs att betalningar måste göras 
korrekt. Om betalningar måste vara korrekta måste rimligen även inkasseringen och 
förvaltningen vara det. Organisationer för kollektiv förvaltning bör dessutom bara inkassera 
intäkter för faktiska medlemmar och rättighetshavare vars rättigheter de förvaltar enligt ett 
representationsavtal.

Ändringsförslag 164
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I fall där en upphovsrättsorganisation i 
väntan på fördelning av utestående belopp 
till rättighetshavarna investerar 
rättighetsintäkterna och inkomster från 
investeringar, ska organisationen göra detta 
i enlighet med de allmänna 
investeringsprinciper som anges i 
artikel 7.5 c och enligt följande regler:

4. I fall där en upphovsrättsorganisation i 
väntan på fördelning av utestående belopp 
till rättighetshavarna investerar 
rättighetsintäkterna och inkomster från 
investeringar, ska organisationen göra detta 
i de representerade rättighetshavarnas 
bästa intresse och i enlighet med de 
allmänna investeringsprinciper som anges i 
artikel 7.5 c och enligt följande regler:

Or. en

Ändringsförslag 165
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tillgångarna ska investeras i 
medlemmarnas bästa intresse och om det 
finns potentiella intressekonflikter ska 
upphovsrättsorganisationen se till att 
investeringens enda syfte är 
medlemmarnas intressen.

a) Om det finns potentiella 
intressekonflikter ska 
upphovsrättsorganisationen se till att 
investeringens enda syfte är dessa 
rättighetshavares intressen.

Or. en

Ändringsförslag 166
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Tillgångarna ska investeras på ett sätt 
som inte inverkar menligt på några 
utestående belopp till rättighetshavarna.
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Or. en

Ändringsförslag 167
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de avtal 
som styr förhållandet mellan en 
upphovsrättsorganisation och dess 
medlemmar och rättighetshavare omfattar 
specifikationer av de avdrag som tillämpas 
på de rättighetsintäkter som avses i 
artikel 16.e.

1. Medlemsstaterna ska se till att de avtal
som styr förhållandet mellan en 
upphovsrättsorganisation och dess 
medlemmar särskilt godkänner de avdrag 
som tillämpas på de rättighetsintäkter som 
avses i artikel 16.e.

Or. en

Ändringsförslag 168
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
rättighetshavarna, i fall där en 
upphovsrättsorganisation erbjuder sociala, 
kulturella eller utbildningsrelaterade 
tjänster som finansieras genom avdrag från 
rättighetsintäkter, har rätt till följande:

2. Medlemsstaterna ska se till, i fall där en 
upphovsrättsorganisation erbjuder sociala, 
kulturella eller utbildningsrelaterade 
tjänster som finansieras genom avdrag från 
rättighetsintäkter, att dessa tjänster 
tillhandahålls på grundval av rättvisa 
kriterier, särskilt när det gäller tillgången
till och omfattningen för dessa tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 169
Cornelis de Jong
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
rättighetshavarna, i fall där en 
upphovsrättsorganisation erbjuder sociala, 
kulturella eller utbildningsrelaterade 
tjänster som finansieras genom avdrag från 
rättighetsintäkter, har rätt till följande:

2. Medlemsstaterna ska se till att 
rättighetshavarna, i fall där en 
upphovsrättsorganisation erbjuder sociala, 
kulturella eller utbildningsrelaterade 
tjänster som finansieras genom avdrag från 
rättighetsintäkter och från all inkomst som 
härrör från investeringen av 
rättighetsintäkterna, har rätt till följande:

Or. en

Ändringsförslag 170
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Sociala, kulturella eller 
utbildningsrelaterade tjänster på grundval 
av rättvisa kriterier, särskilt när det gäller 
tillgången till och omfattningen för 
sådana tjänster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 171
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Rättighetshavare som har avslutat sitt 
tillstånd för förvaltning av rättigheter 
eller kategorier av rättigheter eller typer 
av verk eller andra alster eller som har 

utgår
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återtagit sina rättigheter eller kategorier 
av rättigheter eller typer av verk eller 
andra alster från 
upphovsrättsorganisationen, ska 
fortsättningsvis ha tillgång till dessa 
tjänster. Kriterierna rörande tillgången 
till och omfattningen av sådana tjänster 
kan beakta de rättighetsintäkter som har 
genererats av dessa rättighetshavare och 
varaktigheten för tillståndet att förvalta 
rättigheter, förutsatt att kriterierna också 
är tillämpliga på rättighetshavare som 
inte har avslutat sitt tillstånd eller inte har 
återtagit sina rättigheter eller kategorier 
av rättigheter eller typer av verk och 
andra alster från 
upphovsrättsorganisationen.

Or. en

Ändringsförslag 172
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationen regelbundet 
och korrekt fördelar och betalar utestående 
belopp till alla rättighetshavare som 
organisationen representerar.
Upphovsrättsorganisationen ska göra 
fördelning och betalning senast 
12 månader från slutet av det 
räkenskapsår under vilket
rättighetsintäkten inkasserades, utom om 
det finns objektiva skäl, särskilt rörande 
rapportering från användarna, identifiering 
av rättigheter och rättighetshavare eller 
matchning av information om verk och 
andra alster med rättighetshavare, som 
hindrar upphovsrättsorganisationen från 
att respektera denna tidsfrist. Fördelning 
och betalning ska göras korrekt och alla 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
organisationerna för kollektiv förvaltning
regelbundet och korrekt fördelar och 
betalar utestående belopp till alla 
rättighetshavare som organisationerna
representerar. Organisationen för kollektiv 
förvaltning ska göra fördelning och 
betalning utan otillbörligt dröjsmål och
senast tre månader efter det att
rättighetsintäkten inkasserades, utom om 
det finns objektiva skäl, särskilt rörande 
rapportering från användarna, identifiering 
av rättigheter och rättighetshavare eller 
matchning av information om verk och 
andra alster med rättighetshavare, som 
hindrar organisationen för kollektiv 
förvaltning från att respektera denna 
tidsfrist. Fördelning och betalning ska 
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kategorier av rättighetshavare ska 
behandlas lika.

göras korrekt och alla kategorier av 
rättighetshavare ska behandlas lika.

Or. en

Motivering

Konstnärer och upphovsmän anser att det är ett stort problem att många organisationer för 
kollektiv förvaltning är så långsamma med att betala ut de pengar som de är skyldiga. I 
förslaget till direktiv föreslås att organisationerna bör få behålla pengarna i upp till två år. 
Detta är knappast rimligt. Organisationer för kollektiv förvaltning som för närvarande inte 
uppfyller högre ställda mål behöver incitament för att effektivisera sina administrativa 
rutiner.

Ändringsförslag 173
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationen regelbundet 
och korrekt fördelar och betalar utestående 
belopp till alla rättighetshavare som 
organisationen representerar. 
Upphovsrättsorganisationen ska göra 
fördelning och betalning senast 12 månader 
från slutet av det räkenskapsår under 
vilket rättighetsintäkten inkasserades, utom 
om det finns objektiva skäl, särskilt 
rörande rapportering från användarna, 
identifiering av rättigheter och 
rättighetshavare eller matchning av 
information om verk och andra alster med 
rättighetshavare, som hindrar 
upphovsrättsorganisationen från att 
respektera denna tidsfrist. Fördelning och 
betalning ska göras korrekt och alla 
kategorier av rättighetshavare ska 
behandlas lika.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationen regelbundet, 
snabbt och korrekt fördelar och betalar 
utestående belopp till alla rättighetshavare 
som organisationen representerar. 
Upphovsrättsorganisationen ska göra 
fördelning och betalning åtminstone varje 
kvartal och senast 12 månader efter det att
rättighetsintäkten inkasserades. Fördelning 
och betalning ska göras korrekt och alla 
kategorier av rättighetshavare ska 
behandlas lika.

Or. en
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Ändringsförslag 174
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationen regelbundet 
och korrekt fördelar och betalar utestående 
belopp till alla rättighetshavare som 
organisationen representerar. 
Upphovsrättsorganisationen ska göra 
fördelning och betalning senast 
12 månader från slutet av det 
räkenskapsår under vilket
rättighetsintäkten inkasserades, utom om 
det finns objektiva skäl, särskilt rörande 
rapportering från användarna, identifiering 
av rättigheter och rättighetshavare eller 
matchning av information om verk och 
andra alster med rättighetshavare, hindrar 
upphovsrättsorganisationen från att 
respektera denna tidsfrist. Fördelning och 
betalning ska göras korrekt och alla 
kategorier av rättighetshavare ska 
behandlas lika.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationen regelbundet, 
öppet och korrekt fördelar och betalar 
utestående belopp till alla rättighetshavare 
som organisationen representerar. 
Upphovsrättsorganisationen ska göra 
fördelning och betalning senast 
två månader före den tidpunkt då
rättighetsintäkten inkasserades, utom om 
det finns objektiva skäl, särskilt rörande 
rapportering från användarna, identifiering 
av rättigheter och rättighetshavare eller 
matchning av information om verk och 
andra alster med rättighetshavare, hindrar 
upphovsrättsorganisationen från att 
respektera denna tidsfrist. Fördelning och 
betalning ska göras korrekt och alla 
kategorier av rättighetshavare ska 
behandlas lika.

Or. de

Motivering

I vissa fall får rättighetshavare vänta alltför länge på att royaltyflöden ska betalas ut, vilket 
gör att de hamnar i prekära situationer. Här bör direktivet leda till klara förbättringar.

Ändringsförslag 175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationen regelbundet 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationen regelbundet 
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och korrekt fördelar och betalar utestående 
belopp till alla rättighetshavare som 
organisationen representerar. 
Upphovsrättsorganisationen ska göra 
fördelning och betalning senast 12 månader 
från slutet av det räkenskapsår under vilket 
rättighetsintäkten inkasserades, utom om 
det finns objektiva skäl, särskilt rörande 
rapportering från användarna, identifiering 
av rättigheter och rättighetshavare eller 
matchning av information om verk och 
andra alster med rättighetshavare, som 
hindrar upphovsrättsorganisationen från att 
respektera denna tidsfrist. Fördelning och 
betalning ska göras korrekt och alla 
kategorier av rättighetshavare ska 
behandlas lika.

och korrekt fördelar och betalar utestående 
belopp till alla rättighetshavare som 
organisationen representerar, och detta på 
grundval av den information som 
tillhandahålls av användarna inom 
sex månader efter användningen av 
innehållet. Upphovsrättsorganisationen ska 
göra fördelning och betalning senast 
12 månader från slutet av det räkenskapsår 
under vilket rättighetsintäkten 
inkasserades, utom om det finns objektiva 
skäl, särskilt rörande rapportering från 
användarna, identifiering av rättigheter och 
rättighetshavare eller matchning av 
information om verk och andra alster med 
rättighetshavare, som hindrar 
upphovsrättsorganisationen från att 
respektera denna tidsfrist. Fördelning och 
betalning ska göras korrekt och alla 
kategorier av rättighetshavare ska 
behandlas lika.

Or. en

Motivering

En snabb fördelning från upphovsrättsorganisationerna är endast möjlig när användarna i 
rimlig tid tillhandahåller information om användningen av innehållet.

Ändringsförslag 176
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Organisationen för kollektiv 
förvaltning ska börja fördela 
rättighetshavarens intäkt när det 
inkasserade beloppet rimligen täcker 
inkasseringskostnaderna. Den miniminivå 
som krävs innan fördelningen görs får 
inte på ett orimligt sätt överskrida det 
lägsta minimibelopp som används av 
jämförbara organisationer för kollektiv 
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förvaltning.

Or. en

Motivering

Inkomstfördelningen bland rättighetshavarna är extremt ojämn – ett stort antal upphovsmän 
tjänar väldigt lite. Detta betyder att lägre miniminivåer för fördelning kommer att fördela 
inkomster till ett stort antal rättighetshavare mycket snabbare. Samtidigt gynnas 
rättighetshavare med höga inkomster av högt fastställda miniminivåer för fördelning, vilket i 
vissa fall leder till orättvis fördelning. Dessutom fungerar ett krav på att behålla låg en 
minimifördelning som stimulerande för en kostnadseffektiv fördelning.

Ändringsförslag 177
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får tillåta att 
upphovsrättsorganisationerna gör 
undantag från den fördelnings- och 
betalningsskyldighet som anges i punkt 1 i 
situationer där detta är motiverat av 
objektiva skäl kopplade i synnerhet till 
rapportering från användare, 
identifiering av rättigheter och 
rättighetshavare eller till matchning av 
information om verk och andra alster med 
rättighetshavare, som hindrar 
upphovsrättsorganisationen från att följa 
den frekvens och de tidsfrister som anges i 
den punkten. I sådana situationer ska 
upphovsrättsorganisationerna göra en 
fördelning och betalning till 
rättighetshavarna så snart som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 178
Christian Engström
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om utestående belopp inte kan fördelas 
till rättighetshavare och det har gått fem år
från slutet av det räkenskapsår då 
rättighetsintäkterna i fråga inkasserades,
och förutsatt att 
upphovsrättsorganisationen har vidtagit 
alla nödvändiga åtgärder för att
identifiera och lokalisera rättighetshavaren 
i fråga, ska upphovsrättsorganisationen 
fatta beslut enligt artikel 7.5 b om hur 
medlen ska användas, utan att detta 
påverkar rättighetshavarens rätt att kräva 
att organisationen betalar ut beloppet

2. Om utestående belopp inte kan fördelas 
till rättighetshavare och det har gått tre år
från slutet av det räkenskapsår då 
rättighetsintäkterna i fråga inkasserades,
eftersom organisationen för kollektiv 
förvaltning inte lyckats identifiera och 
lokalisera rättighetshavaren i fråga, ska
pengarna betalas ut till en fond som har 
inrättats och som förvaltas för detta 
ändamål av den medlemsstat där 
pengarna inkasserades. Fonden ska 
därefter ansvara för eventuella anspråk 
från rättighetshavare som ger sig till 
känna.

Or. en

Motivering

Att låta upphovsrättsorganisationerna behålla pengarna skulle ge dem ett incitament att inte 
på allvar försöka hitta de rätta rättighetshavarna. En fond som förvaltas av medlemsstaten 
kan även vara bra för att gynna kulturell mångfald. Se skäl 15a (nytt). De föreslagna fem 
åren är dessutom en lång tid – det är ytterst osannolikt att en saknad rättighetshavare 
kommer att hittas efter det tredje eller det fjärde året.

Ändringsförslag 179
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om utestående belopp inte kan fördelas 
till rättighetshavare och det har gått fem år
från slutet av det räkenskapsår då 
rättighetsintäkterna i fråga inkasserades, 
och förutsatt att
upphovsrättsorganisationen har vidtagit 
alla nödvändiga åtgärder för att identifiera 
och lokalisera rättighetshavaren i fråga, ska

2. Om utestående belopp inte kan fördelas 
till rättighetshavare och det har gått tre år
från slutet av det räkenskapsår då 
rättighetsintäkterna i fråga inkasserades, 
och förutsatt att organisationen för 
kollektiv förvaltning har vidtagit alla 
nödvändiga åtgärder för att identifiera och 
lokalisera rättighetshavaren i fråga, ska
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upphovsrättsorganisationen fatta beslut 
enligt artikel 7.5 b om hur medlen ska 
användas, utan att detta påverkar 
rättighetshavarens rätt att kräva att 
organisationen betalar ut beloppet.

medlemsstaterna ansvara för att besluta
om hur de ofördelade pengarna ska 
fördelas på bästa sätt, inklusive genom att 
låta organisationerna för kollektiv 
förvaltning fördela pengarna bland sina 
medlemmar.

Or. en

Ändringsförslag 180
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om utestående belopp inte kan fördelas 
till rättighetshavare och det har gått fem år
från slutet av det räkenskapsår då 
rättighetsintäkterna i fråga inkasserades, 
och förutsatt att 
upphovsrättsorganisationen har vidtagit 
alla nödvändiga åtgärder för att identifiera 
och lokalisera rättighetshavaren i fråga, ska 
upphovsrättsorganisationen fatta beslut 
enligt artikel 7.5 b om hur medlen ska 
användas, utan att detta påverkar 
rättighetshavarens rätt att kräva att 
organisationen betalar ut beloppet

2. Om utestående belopp inte kan fördelas 
till rättighetshavare och det har gått två år
från slutet av det räkenskapsår då 
rättighetsintäkterna i fråga inkasserades, 
och förutsatt att 
upphovsrättsorganisationen har vidtagit 
alla nödvändiga åtgärder för att identifiera 
och lokalisera rättighetshavaren i fråga, ska 
upphovsrättsorganisationen fatta beslut 
enligt artikel 7.5 b om hur medlen ska 
användas, utan att detta påverkar 
rättighetshavarens rätt att kräva att 
organisationen betalar ut beloppet

Or. de

Ändringsförslag 181
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om utestående belopp inte kan fördelas 
till rättighetshavare och det har gått fem år
från slutet av det räkenskapsår då 

2. Om utestående belopp inte kan fördelas 
till rättighetshavare och det har gått fem år
från slutet av det räkenskapsår då 
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rättighetsintäkterna i fråga inkasserades, 
och förutsatt att 
upphovsrättsorganisationen har vidtagit 
alla nödvändiga åtgärder för att identifiera 
och lokalisera rättighetshavaren i fråga, ska 
upphovsrättsorganisationen fatta beslut 
enligt artikel 7.5 b om hur medlen ska 
användas, utan att detta påverkar 
rättighetshavarens rätt att kräva att 
organisationen betalar ut beloppet.

rättighetsintäkterna i fråga inkasserades, 
och förutsatt att 
upphovsrättsorganisationen har vidtagit 
alla nödvändiga åtgärder för att identifiera 
och lokalisera rättighetshavaren i fråga, ska 
upphovsrättsorganisationen använda detta 
belopp för sin kulturfond. Om ingen 
sådan fond finns ska 
upphovsrättsorganisationen betala 
tillbaka beloppet till användarna.

Or. en

Ändringsförslag 182
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att en 
upphovsrättsorganisation inte gör 
åtskillnad mellan sina medlemmar och
rättighetshavare vars rättigheter den 
förvaltar genom representationsavtal, 
särskilt när det gäller tillämpliga tariffer, 
förvaltningsavgifter och villkoren för 
inkassering av rättighetsintäkter och 
fördelning av utestående belopp till 
rättighetshavarna.

Medlemsstaterna ska se till att en 
upphovsrättsorganisation inte
diskriminerar rättighetshavare vars 
rättigheter den förvaltar genom 
representationsavtal, särskilt när det gäller 
tillämpliga tariffer, förvaltningsavgifter 
och villkoren för inkassering av 
rättighetsintäkter och fördelning av 
utestående belopp till rättighetshavarna.

Or. en

Ändringsförslag 183
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 14 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avdrag och betalningar när det finns ett 
representationsavtal

Betalningar när det finns ett 
representationsavtal
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Or. en

Ändringsförslag 184
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphovsrättsorganisationen ska inte 
tillämpa andra avdrag än 
förvaltningsavgifter på intäkter från 
rättigheter som den förvaltar genom 
representationsavtal med en annan 
upphovsrättsorganisation, utom om den 
andra organisationen uttryckligen ger sitt 
medgivande till sådana avdrag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 185
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upphovsrättsorganisationen ska 
regelbundet och korrekt fördela och betala 
utestående belopp till andra 
upphovsrättsorganisationer.

2. Upphovsrättsorganisationen ska 
regelbundet, snabbt och korrekt fördela 
och betala utestående belopp till andra 
upphovsrättsorganisationer.
Upphovsrättsorganisationen ska göra en 
fördelning och betalning till andra 
upphovsrättsorganisationer åtminstone 
varje kvartal och senast 12 månader efter 
det att rättighetsintäkten inkasserades.

Or. en
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Ändringsförslag 186
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får tillåta att 
upphovsrättsorganisationerna gör 
undantag från den fördelnings- och 
betalningsskyldighet som anges i punkt 2 i 
situationer där detta är motiverat av 
objektiva skäl kopplade i synnerhet till 
rapportering från användare, 
identifiering av rättigheter och 
rättighetshavare eller till matchning av 
information om verk och andra alster med 
rättighetshavare, som hindrar 
upphovsrättsorganisationen från att följa 
den frekvens och de tidsfrister som anges i 
den punkten. I sådana situationer ska 
upphovsrättsorganisationerna göra en 
fördelning och betalning till 
rättighetshavarna så snart som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 187
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationerna reagerar på 
förfrågningar om licensanvändning inom 
14 kalenderdagar samt att de presenterar 
ett erbjudande för användaren inom 
60 kalenderdagar efter det att 
licensförfrågan erhållits, förutsatt att 
upphovsrättsorganisationen har all 
relevant information för att ett erbjudande 
ska kunna föreslås.
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Or. de

Ändringsförslag 188
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tarifferna för ensamrätter ska återspegla 
det ekonomiska handelsvärdet för 
rättigheterna och det ekonomiska värdet för 
de tjänster som upphovsrättsorganisationen 
tillhandahåller.

Tarifferna för ensamrätter och rättigheter 
till ersättning ska återspegla det 
ekonomiska handelsvärdet för
användningen av rättigheterna och slaget 
och omfattningen av användningen av 
verken och andra skyddade alster och det 
ekonomiska värdet för de tjänster som 
upphovsrättsorganisationen tillhandahåller.

Or. en

Ändringsförslag 189
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tarifferna för ensamrätter ska återspegla 
det ekonomiska handelsvärdet för 
rättigheterna och det ekonomiska värdet för 
de tjänster som upphovsrättsorganisationen 
tillhandahåller.

Tarifferna för ensamrätter ska på lämpligt 
sätt återspegla det ekonomiska 
handelsvärdet för rättigheterna och det 
ekonomiska värdet för de tjänster som 
upphovsrättsorganisationen tillhandahåller.

Or. de

Ändringsförslag 190
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 3



AM\933267SV.doc 81/109 PE508.268v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det inte finns nationell lagstiftning som 
reglerar belopp som ska betalas till 
rättighetshavare i samband med rätt till 
ersättning och rätt till kompensation, ska 
upphovsrättsorganisationen fastställa de 
utestående beloppen på grundval av
rättigheternas handelsvärde.

Om det inte finns nationell lagstiftning som 
reglerar belopp som ska betalas till 
rättighetshavare i samband med rätt till 
kompensation, ska 
upphovsrättsorganisationen fastställa de 
utestående beloppen på grundval av icke-
diskriminerande kriterier, som 
säkerställer rättvis kompensation för 
användningen av verken och andra 
skyddade alster.

Or. en

Ändringsförslag 191
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det inte finns nationell lagstiftning som 
reglerar belopp som ska betalas till 
rättighetshavare i samband med rätt till 
ersättning och rätt till kompensation, ska 
upphovsrättsorganisationen fastställa de 
utestående beloppen på grundval av 
rättigheternas handelsvärde.

Om det inte finns nationell lagstiftning som 
reglerar belopp som ska betalas till 
rättighetshavare i samband med rätt till 
ersättning, ska upphovsrättsorganisationen 
fastställa de utestående beloppen på 
grundval av rättigheternas handelsvärde.

Or. de

Ändringsförslag 192
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Användarna bör rapportera till 
organisationerna för kollektiv förvaltning 
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om användningen av verken och andra 
alster i ett överenskommet och om möjligt 
maskinläsligt format, inom tidsfristerna 
och på ett korrekt sätt för att göra det 
möjligt för organisationerna för kollektiv 
förvaltning att besluta om tillämpliga 
avgifter och korrekt fördela utestående 
belopp till rättighetshavarna i enlighet 
med de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv. Om användarna underlåter att 
rapportera till organisationerna för 
kollektiv förvaltning på ett sätt som gör 
det möjligt för dem att göra korrekta 
fördelningar inom tidsfristerna till 
enskilda rättighetshavare, ska 
medlemsstaterna se till att 
organisationerna för kollektiv förvaltning 
befrias från skyldigheterna enligt detta 
direktiv när det gäller fördelning av 
rättighetsintäkter till enskilda 
rättighetshavare.

Or. en

Ändringsförslag 193
Lara Comi, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att säkerställa en snabb, rättvis 
och öppen fördelning av rättigheter ska 
upphovsrättsorganisationerna kräva att 
användarna tar emot 
kostnadsbokföringen för de verk som 
använts, i enlighet med de 
standardrapporter som tillhandahålls av 
upphovsrättsorganisationerna eller som 
används inom sektorn, senast 
sex månader efter användningen av det 
musikaliska verket.

Or. en
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Motivering

Rapporter från användarna i den digitala miljön och utanför denna krävs för att fastställa 
användningen av skyddade verk. Utan denna bestämmelse skulle fördelningen av 
upphovsmännens rättigheter och tillhörande rättigheter fortsätta att hindras på grund av 
bristen på uppgifter som är nödvändiga för att säkerställa en proportionerlig och analytisk 
fördelning av verkens faktiska användning. Uppgifter lämnas ofta på ett ofullständigt och 
inkorrekt sätt. Det ökade antalet enheter och spridningen av upphovsrättsskyddade verk 
kräver att upphovsrättsorganisationerna snabbt kan erhålla korrekta uppgifter från 
användarna om användningen av deras musikaliska verk.

Ändringsförslag 194
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Användarna bör betala licensavgifter 
eller ersättning till organisationerna för 
kollektiv förvaltning inom rimlig tid när 
det finns en allmänt tillämplig eller av 
domstol fastställd gällande tariff. Om 
användarna underlåter att betala sådana 
licensavgifter eller sådan ersättning inom 
rimlig tid, ska medlemsstaterna se till att 
organisationerna för kollektiv förvaltning 
kan ålägga sådana användare ytterligare 
avgifter för att täcka de administrativa 
kostnader som orsakas av 
underlåtenheten att frivilligt betala 
licensavgifterna eller ersättningen.

Or. en

Ändringsförslag 195
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)



PE508.268v01-00 84/109 AM\933267SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Användarnas skyldigheter

Medlemsstaterna ska se till att 
användarna, kostnadsfritt och i ett 
elektroniskt format, överlämnar 
fullständig och korrekt information enligt 
vad som är nödvändigt för att fastställa 
användningen av verket eller andra alster 
och motsvarande rättighetshavare till 
organisationerna för kollektiv förvaltning, 
för att dessa ska kunna administrera 
rättigheterna på ett effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 196
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Rapportering och fakturering

1. Upphovsrättsorganisationerna ska 
inrätta lämpliga 
kommunikationsförfaranden så att 
användarna kan lämna all nödvändig 
information om användningen av 
licenser, inbegripet en rapport om verkens 
faktiska användning, till 
upphovsrättsorganisationen på ett korrekt 
sätt och inom den tidsfrist som
gemensamt överenskommits med 
avseende på den berörda licensen.
2. Medlemsstaterna kan komma att kräva 
att upphovsrättsorganisationer som är 
etablerade på deras territorium inrättar 
förfaranden i enlighet med punkterna 3 
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och 4.
3. Upphovsrättsorganisationerna ska 
inrätta ett gemensamt 
samarbetsförfarande till sina 
rättighetshavares, medlemmars och 
användares förmån. Ett sådant 
samarbetsförfarande ska åtminstone 
inkludera en sammanställning av 
information om de licenser som utfärdats 
och användningen av verken och andra 
skyddade alster i en gemensam databas, 
samordnad och gemensam fakturering 
och inkassering av rättighetsintäkter.
4. Det samarbetsförfarande som avses i 
punkt 2 ska göra det möjligt för 
upphovsrättsorganisationerna att 
samordna faktureringen av användarna 
på ett sådant sätt att varje användare får 
en enda faktura för sina rättigheter i de 
verk och andra skyddade alster som har 
licensierats. Fakturan ska vara klar och 
tydlig och innehålla uppgifter om berörda 
upphovsrättsorganisationer, en 
förteckning över de verk och andra 
skyddade alster som har licensierats samt 
motsvarande faktiska 
användningsområden. På fakturan ska 
det också tydligt anges åtminstone de 
proportionella belopp som ska betalas till 
rättighetshavaren samt de belopp som ska 
täcka förvaltningsavgifter.
5. Punkterna 2 och 3 ska inte gälla för 
kollektiv förvaltning av näträttigheter till 
musikaliska verk och kollektiv förvaltning 
av rättigheter till verk och andra alster på 
gränsöverskridande basis.

Or. en

Ändringsförslag 197
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
1. Organisationerna för kollektiv 
förvaltning ska inrätta proportionerliga 
kommunikationsförfaranden så att 
användarna kan lämna all nödvändig 
information om användningen av 
licenser, inbegripet en rapport om verkens 
faktiska användning, till 
upphovsrättsorganisationen på ett korrekt 
sätt och inom den tidsfrist som 
gemensamt överenskommits med 
avseende på den berörda licensen.
2. Organisationerna för kollektiv 
förvaltning får inrätta ett 
samarbetsförfarande till sina 
rättighetshavares, medlemmars och
användares förmån. Ett sådant 
samarbetsförfarande skulle kunna 
inkludera en sammanställning av 
information om utfärdade licenser och 
användningen av verk och andra 
skyddade alster. I detta sammanhang 
kräver kostnaden för och nyttan med en 
gemensam databas och fakturering 
ytterligare utvärdering.

Or. en

Ändringsförslag 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationerna utan 
otillbörligt dröjsmål tillhandahåller 
följande information på elektronisk väg, 
på begäran av en rättighetshavare vars 
rättigheter den representerar, en 

utgår
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upphovsrättsorganisation för vars räkning 
den representerar rättigheter genom 
representationsavtal eller en användare:
a) Standardlicensieringsavtal och 
tillämpliga tariffer.
b) Den repertoar och rättigheter som 
organisationen förvaltar och de 
medlemsstater som omfattas.
c) En förteckning över 
representationsavtal som organisationen 
har tecknat, inklusive information om de 
upphovsrättsorganisationer det gäller, 
repertoar som organisationen 
representerar och den territoriella 
omfattningen för sådana avtal.

Or. en

Ändringsförslag 199
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att
upphovsrättsorganisationerna utan 
otillbörligt dröjsmål tillhandahåller 
följande information på elektronisk väg, på 
begäran av en rättighetshavare vars 
rättigheter den representerar, en 
upphovsrättsorganisation för vars räkning 
den representerar rättigheter genom 
representationsavtal eller en användare:

1. Medlemsstaterna ska se till att
organisationen för kollektiv förvaltning
tillhandahåller följande information för 
allmänheten på webbplatsen för 
organisationen för kollektiv förvaltning:

Or. en

Motivering

Grundläggande information om tariffer, licensieringsavtal, repertoarer och 
representationsavtal är avgörande för en väl fungerande och öppen marknad för kreativa 
varor. Grundläggande information om priser och vad som säljs bör inte begränsas till 
tillhandahållande på begäran. Om detta ändringsförslag antas kan förteckningen i punkt 18.1 
flyttas som ett tillägg till punkt 19.1, och punkt 18.1 kan utgå.
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Ändringsförslag 200
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationerna utan 
otillbörligt dröjsmål tillhandahåller 
följande information på elektronisk väg, på 
begäran av en rättighetshavare vars 
rättigheter den representerar, en 
upphovsrättsorganisation för vars räkning 
den representerar rättigheter genom 
representationsavtal eller en användare:

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationerna utan 
dröjsmål tillhandahåller och offentliggör
följande information på elektronisk väg:

Or. de

Ändringsförslag 201
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den repertoar och de rättigheter som 
organisationen förvaltar och de 
medlemsstater som omfattas.

b) Den repertoar och de rättigheter som 
organisationen förvaltar och de 
medlemsstater som omfattas eller, om man 
på grund av upphovsrättsorganisationens 
verksamhetsområde inte kan fastställa 
repertoaren, de kategorier av verk eller av 
andra alster som organisationen 
representerar, de rättigheter 
organisationen förvaltar och de 
medlemsstater som omfattas.

Or. en
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Ändringsförslag 202
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dessutom ska en
upphovsrättsorganisation på begäran av 
rättighetshavare eller 
upphovsrättsorganisationer tillhandahålla
information om verk för vilka en eller flera 
rättighetshavare inte har identifierats, 
inbegripet tillgänglig information om 
verkets titel, upphovsmannens namn, 
förläggarens namn och annan tillgänglig 
relevant information som kan behövas för 
att identifiera rättighetshavaren.

2. Dessutom ska en organisation för 
kollektiv förvaltning offentliggöra
information om verk för vilka en eller flera 
rättighetshavare inte har identifierats i 
enlighet med direktiv 2012/28/EU om viss 
tillåten användning av anonyma verk, 
inbegripet tillgänglig information om 
verkets titel, upphovsmannens namn, 
förläggarens namn och annan tillgänglig 
relevant information som kan behövas för 
att identifiera rättighetshavaren.

Or. en

Motivering

Rättighetshavare som inte är medlemmar i en upphovsrättsorganisation bör kunna 
kontrollera om något av deras verk är listat som oidentifierat. Dessutom är denna 
information värdefull för både användare och slutkunder. Direktivet om anonyma verk 
innehåller bestämmelser om hur situationer ska hanteras då rättighetshavare inte kan hittas. 
Det bör hänvisas till detta direktiv för att säkerställa enhetlighet.

Ändringsförslag 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dessutom ska en 
upphovsrättsorganisation på begäran av 
rättighetshavare eller 
upphovsrättsorganisationer tillhandahålla 
information om verk för vilka en eller flera 
rättighetshavare inte har identifierats, 
inbegripet tillgänglig information om 
verkets titel, upphovsmannens namn, 
förläggarens namn och annan tillgänglig 

2. En upphovsrättsorganisation ska på 
begäran av rättighetshavare eller 
upphovsrättsorganisationer tillhandahålla 
information om verk för vilka en eller flera 
rättighetshavare inte har identifierats, 
inbegripet tillgänglig information om 
verkets titel, upphovsmannens namn, 
förläggarens namn och annan tillgänglig 
relevant information som kan behövas för 
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relevant information som kan behövas för 
att identifiera rättighetshavaren.

att identifiera rättighetshavaren.

Or. en

Ändringsförslag 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att varje
upphovsrättsorganisation offentliggör
följande information:

1. Medlemsstaterna ska se till att varje
organisation för kollektiv förvaltning 
tillhandahåller åtminstone följande 
information via en offentlig webbplats:

Or. en

Ändringsförslag 205
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) En sammanställning över samtliga 
musikverk och rättigheter för musikaliska 
verk som använts.

Or. de

Ändringsförslag 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led ga (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) En förteckning över rättigheter, 
kategorier av rättigheter eller typer av 
verk som rättighetshavare frivilligt har 
undantagit från den kollektiva 
förvaltningen. 

Or. en

Ändringsförslag 207
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Standardlicensieringsavtal och 
tillämpliga tariffer.

Or. en

Ändringsförslag 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) Den repertoar och rättigheter som 
organisationen förvaltar och de 
medlemsstater som omfattas.

Or. en

Ändringsförslag 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led gd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gd) En förteckning över 
representationsavtal som organisationen 
har tecknat, inklusive information om de 
upphovsrättsorganisationer det gäller, den 
repertoar som organisationen 
representerar och den territoriella 
omfattningen för sådana avtal.

Or. en

Ändringsförslag 210
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får besluta att 
punkt 1 a, 1 f och 1 g i bilaga I inte ska 
gälla för en upphovsrättsorganisation som 
i sin balansräkning inte överskrider 
gränserna för två av följande tre kriterier:

utgår

a) Sammanlagd balansräkning på 
350 000 euro.
b) Nettoomsättning på 700 000 euro.
c) Högst tio anställda i genomsnitt under 
räkenskapsåret.

Or. en

Ändringsförslag 211
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får besluta att 
punkt 1 a, 1 f och 1 g i bilaga I inte ska 
gälla för en upphovsrättsorganisation som 
i sin balansräkning inte överskrider 
gränserna för två av följande tre kriterier:

utgår

a) Sammanlagd balansräkning på 
350 000 euro.
b) Nettoomsättning på 700 000 euro.
c) Högst tio anställda i genomsnitt under 
räkenskapsåret.

Or. de

Ändringsförslag 212
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får besluta att
punkt 1 a, 1 f och 1 g i bilaga I inte ska
gälla för en upphovsrättsorganisation som 
i sin balansräkning inte överskrider 
gränserna för två av följande tre kriterier:

5. Punkt 1 a, 1 f och 1 g i bilaga I ska inte
gälla för en organisation för kollektiv 
förvaltning som i sin balansräkning inte 
överskrider gränserna för två av följande 
tre kriterier:

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna har rätt att undanta mikroenheter från vissa, potentiellt betungande krav, i 
linje med bättre lagstiftning och kommissionens åtaganden.

Ändringsförslag 213
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationer som är
etablerade på deras territorium uppfyller 
kraven i denna avdelning när de utfärdar 
gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationer som är aktiva
på deras territorium uppfyller kraven i 
denna avdelning när de utfärdar 
gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk.

Or. en

Motivering

För att undvika att reglerna kringgås genom etablering utanför EU, bör direktivet gälla alla 
upphovsrättsorganisationer som är verksamma i minst en medlemsstat. Artikeln bör vara 
förenlig med artikel 2.

Ändringsförslag 214
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphovsrättsorganisation som 
utfärdar gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk ska på 
elektronisk väg förse leverantörer av 
musiktjänster på nätet, rättighetshavare 
och andra upphovsrättsorganisationer 
med aktuell information som medger 
identifiering av den nätmusikrepertoar som 
den representerar. Informationen ska 
omfatta de musikaliska verk och rättigheter 
som representeras, hela eller i delar, och de 
medlemsstater som representeras.

1. En upphovsrättsorganisation som 
utfärdar gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk ska
offentliggöra aktuell information som 
medger identifiering av den 
nätmusikrepertoar som den representerar.
Informationen ska omfatta de musikaliska 
verk och rättigheter som representeras, hela 
eller i delar, och de medlemsstater som 
representeras.

Or. en

Ändringsförslag 215
Christian Engström
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Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upphovsrättsorganisationen kan vidta 
rimliga åtgärder för att skydda uppgifternas 
korrekthet och integritet, kontrollera deras 
återanvändning och skydda 
personuppgifter och kommersiellt känslig 
information.

2. Upphovsrättsorganisationen kan vidta 
rimliga åtgärder för att skydda uppgifternas 
korrekthet och integritet och skydda 
personuppgifter och, vid behov,
kommersiellt känslig information.

Or. en

Motivering

Upphovsrättsorganisationer bör inte beviljas en heltäckande befogenhet att begränsa
”återanvändningen” av information, vilket är en viktig grundläggande mänsklig rättighet.

Ändringsförslag 216
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska främja och 
uppmuntra organisationer för kollektiv 
förvaltning och kommersiella aktörer att
inrätta en korrekt, fullständig och
uppdaterad global repertoardatabas för 
att underlätta gränsöverskridande licenser 
och licenser för flera repertoarer.

Or. en

Ändringsförslag 217
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphovsrättsorganisation som 
utfärdar gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk ska ha 
förfaranden som ger rättighetshavare och
andra upphovsrättsorganisationer möjlighet 
att invända mot innehållet i de uppgifter 
som avses i artikel 22.2 eller mot uppgifter 
som tillhandahålls enligt artikel 23, om 
dessa rättighetshavare och
upphovsrättsorganisationer på grundval av 
rimliga belägg tror att det finns fel i 
uppgifterna eller informationen rörande 
deras näträttigheter till musikaliska verk. 
Om invändningarna är tillräckligt 
underbyggda ska 
upphovsrättsorganisationen se till att 
uppgifterna eller informationen korrigeras 
utan otillbörligt dröjsmål.

1. En upphovsrättsorganisation som 
utfärdar gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk ska ha 
förfaranden som ger rättighetshavare, andra 
upphovsrättsorganisationer och användare
möjlighet att invända mot innehållet i de 
uppgifter som avses i artikel 22.2 eller mot 
uppgifter som tillhandahålls enligt 
artikel 23, om dessa rättighetshavare, 
upphovsrättsorganisationer och användare,
på grundval av rimliga belägg tror att det 
finns fel i uppgifterna eller informationen 
rörande deras näträttigheter till musikaliska 
verk. Om invändningarna är tillräckligt 
underbyggda ska 
upphovsrättsorganisationen se till att 
uppgifterna eller informationen korrigeras 
utan otillbörligt dröjsmål.

Or. en

Motivering

Användarna har också ett legitimt intresse av att den information som innehas av 
organisationen för kollektiv förvaltning är korrekt.

Ändringsförslag 218
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om möjligt och endast när 
kostnaderna och fördelarna med en
gemensam faktura har utvärderats kan
organisationen för kollektiv förvaltning
vid tillämpningen av punkterna 3 och 4
upprätta ett samarbetsförfarande med
andra organisationer för kollektiv 
förvaltning för att ombesörja att
leverantörer av musiktjänster får en enda
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gemensam faktura i enlighet med artikel 
15a.

Or. en

Ändringsförslag 219
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Representationsavtal mellan
upphovsrättsorganisationer genom vilka 
en upphovsrättsorganisation ger tillstånd 
till en annan upphovsrättsorganisation att 
utfärda gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk i sin 
egen musikrepertoar ska inte ha en 
ensamrättskaraktär. Den 
upphovsrättsorganisation som fått 
tillstånd ska förvalta dessa näträttigheter 
på icke-diskriminerande villkor.

1. För att möjliggöra en aggregation av 
ett flertal olika repertoarer och kunna 
bevilja licenser för ett flertal olika 
repertoarer och gränsöverskridande 
licenser, ska organisationerna för 
kollektiv förvaltning ha möjlighet att ingå
representationsavtal med andra 
organisationer för kollektiv förvaltning i 
syfte att samordna och effektivisera 
sådana licenser enligt rättvisa och 
icke-diskriminerande villkor. 
Representationsavtal mellan
organisationer för kollektiv förvaltning
genom vilka en organisation för kollektiv 
förvaltning ger en annan organisation för 
kollektiv förvaltning tillstånd att utfärda 
gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk i sin 
egen musikrepertoar ska ge organisationen 
fortsatt möjlighet att bevilja tillstånd för 
en annan organisation.

Or. en

Ändringsförslag 220
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Representationsavtal mellan
upphovsrättsorganisationer genom vilka 
en upphovsrättsorganisation ger tillstånd 
till en annan upphovsrättsorganisation att 
utfärda gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk i sin 
egen musikrepertoar ska inte ha en 
ensamrättskaraktär. Den 
upphovsrättsorganisation som fått 
tillstånd ska förvalta dessa näträttigheter
på icke-diskriminerande villkor.

1. Representationsavtal mellan
organisationer för kollektiv förvaltning
genom vilka en organisation för kollektiv 
förvaltning ger tillstånd till en annan
organisation för kollektiv förvaltning att 
utfärda gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk i sin 
egen musikrepertoar ska inte ha en 
ensamrättskaraktär. Detta utesluter inte 
rätten för den aktuella organisationen för 
kollektiv förvaltning att anförtro ett
begränsat antal av de andra
organisationerna för kollektiv förvaltning
eller pooler för näträttigheter att bevilja
gränsöverskridande licenser för
näträttigheter till musikaliska verk i sin
egen repertoar, och att delta i ett
begränsat antal pooler för näträttigheter.

Or. en

Ändringsförslag 221
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Representationsavtal mellan
upphovsrättsorganisationer genom vilka 
en upphovsrättsorganisation ger tillstånd 
till en annan upphovsrättsorganisation att 
utfärda gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk i sin 
egen musikrepertoar ska inte ha en 
ensamrättskaraktär. Den 
upphovsrättsorganisation som fått 
tillstånd ska förvalta dessa näträttigheter 
på icke-diskriminerande villkor.

1. Representationsavtal mellan
organisationer för kollektiv förvaltning
genom vilka en organisation för kollektiv 
förvaltning ger en annan organisation för 
kollektiv förvaltning tillstånd att utfärda 
gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk i sin 
egen musikrepertoar ska ge organisationen 
för kollektiv förvaltning som beviljat 
tillstånd fortsatt möjlighet att bevilja 
tillstånd till en annan organisation för 
kollektiv förvaltning.

Or. en
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Motivering

Den beviljande organisationen bör fortsatt ha rätt (vilket menas med icke-exklusivitet) att 
bevilja en annan organisation att förvalta sin repertoar. Detta bör framgå explicit.

Ändringsförslag 222
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att möjliggöra en aggregation av ett 
flertal olika repertoarer och kunna bevilja 
licenser för ett flertal olika repertoarer 
och gränsöverskridande licenser för 
fastställda territorier, ska 
organisationerna för kollektiv förvaltning 
ha möjlighet att ingå representationsavtal 
med andra organisationer för kollektiv 
förvaltning vilkas verksamhet är 
avgränsad till ett specifikt territorium, i 
syfte att samordna och effektivisera 
sådana licenser enligt rättvisa och icke-
diskriminerande villkor.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ange möjligheten för organisationerna för kollektiv förvaltning att sluta 
avtal för specifika territorier i stället för att bara vara skyldiga att sluta avtal för hela 
Europa.

Ändringsförslag 223
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den organisation som fått tillstånd ska 
förvalta dessa näträttigheter på 
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icke-diskriminerande villkor.

Or. en

Ändringsförslag 224
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska främja och 
uppmuntra samarbete mellan 
organisationer för kollektiv förvaltning 
inom förvaltning, administration och 
licensiering av rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 225
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Medlemsstaterna ska se till att 
organisationer för kollektiv förvaltning
fortsatt självständigt kan bestämma
villkoren, särskilt med hänsyn till tariffer, 
utifrån vilka de beviljar användning av
sin repertoar.

Or. en

Ändringsförslag 226
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1d (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Medlemsstaterna ska se till att
representationsavtal och pooler för 
näträttigheter, utbyte av information samt
andra former av samarbete mellan
organisationer för kollektiv förvaltning
med syfte att bevilja och administrera
gränsöverskridande licenser och licenser 
för flera repertoarer och/eller med syfte 
att fastställa ömsesidigt godtagbara
tariffer och villkor för sådana licenser är 
undantagna från tillämpningen av
bestämmelserna i 
konkurrenslagstiftningen som förbjuder
avtal och samordnade förfaranden som 
har som mål eller resultat att begränsa
konkurrensen.

Or. en

Ändringsförslag 227
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Organisationen för kollektiv 
förvaltning som beviljar tillstånd kan 
välja att begränsa tillståndet för andra 
organisationer att representera deras 
repertoar till vissa specifika territorier.

Or. en

Motivering

För att organisationerna för kollektiv förvaltning ska kunna vara flexibla när de skapar nav 
är det viktigt att representationsavtalen lämnar utrymme för val av territorium i stället för att 
hela EU är den enda valmöjligheten.
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Ändringsförslag 228
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna ska på lika villkor, i 
förekommande fall, främja samarbetet
mellan organisationer för kollektiv 
förvaltning inom förvaltning, 
administration och licensiering av 
rättigheter och skapa de rättsliga
ramvillkoren för att samarbetet ska kunna 
inledas och utövas på gränsöverskridande
basis.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna är skyldiga att anta nationell lagstiftning för att underlätta 
gränsöverskridande licensiering eftersom vissa befintliga nationella arrangemang hindrar
detta mål.

Ändringsförslag 229
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska på lika villkor, i 
förekommande fall, främja samarbetet
mellan organisationer för kollektiv 
förvaltning inom förvaltning, 
administration och licensiering av 
rättigheter och skapa de rättsliga
ramvillkoren för att samarbetet ska kunna 
inledas och utövas på gränsöverskridande
basis.

Or. en
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Ändringsförslag 230
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den tillfrågade upphovsrättsorganisation
som beslutar att inte godkänna den 
begäran som avses i punkt 1 ska 
skriftligen underrätta den begärande 
upphovsrättsorganisationen om sitt beslut
och om skälen bakom ett sådant beslut.

Or. en

Ändringsförslag 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltningsavgiften för den tjänst som den 
tillfrågade upphovsrättsorganisationen 
tillhandahåller till den begärande 
upphovsrättsorganisation ska inte 
överskrida de kostnader som rimligen 
åsamkas den tillfrågade 
upphovsrättsorganisationen vid förvaltning 
av den begärande 
upphovsrättsorganisationens repertoar, plus 
en rimlig vinstmarginal.

Förvaltningsavgiften för den tjänst som den 
tillfrågade upphovsrättsorganisationen 
tillhandahåller till den begärande 
upphovsrättsorganisation ska inte 
överskrida de kostnader som rimligen 
åsamkas den tillfrågade 
upphovsrättsorganisationen vid förvaltning 
av den begärande 
upphovsrättsorganisationens repertoar.

Or. en

Ändringsförslag 232
Wim van de Camp
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Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den tillfrågade organisationen för 
kollektiv förvaltning ska vara skyldig att 
aktivt representera rättigheterna för den 
begärande organisationen på samma och 
icke-diskriminerande sätt som den 
representerar sin egen repertoar när den 
beviljar eller erbjuder gränsöverskridande
licenser.

Or. en

Motivering

Utförandeförpliktelsen innehåller förpliktelsen att repertoarerna behandlas lika och att 
användare av dessa aggregerade repertoarer debiteras samma tariff.

Ändringsförslag 233
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Den tillfrågade organisationen för 
kollektiv förvaltning ska licensiera den 
begärande organisationens repertoar i
sina relationer med användare, på samma 
villkor som den egna repertoaren och inte
utesluta den begärande organisationens
repertoar från den licensierade
repertoaren såvida inte den begärande
organisationen uttryckligen samtycker till
en sådan uteslutning.

Or. en

Motivering

Där en innehållsförpliktelse gäller bör även en utförandeförpliktelse gälla: Detta är den enda 
garantin för att repertoaren utgör en del av licensavtalen.
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Ändringsförslag 234
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Om begäran av den begärande
organisationen för kollektiv förvaltning
att företräda sina rättigheter i enlighet
med artikel 28 avslås av alla tillfrågade 
organisationer för kollektiv förvaltning 
som följer avdelning III i detta direktiv, 
får den begärande organisationen erbjuda
eller bevilja gränsöverskridande licenser 
för näträttigheterna till musikaliska verk i
sin egen repertoar för de territorier som 
den har mottagit uttryckligt tillstånd från
sina medlemmar och/eller andra 
organisationer för kollektiv förvaltning.

Or. en

Motivering

Det finns inga riktiga incitament för organisationer för kollektiv förvaltning som uppfyller
avdelning III att bli ett ”nav” för andra organisationer för kollektiv förvaltning eftersom en 
sådan insats kommer att innebära mer belastning och administrativa kostnader för sådana 
organisationer.

Ändringsförslag 235
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den tillfrågade och den begärande 
upphovsrättsorganisationen kan komma 
överens om ett avdrag utöver 
förvaltningsavgiften för sociala, 
kulturella och utbildningsmässiga 
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tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 236
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 18.1 a, 18.1 c, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 32 och 36 ska också gälla enheter 
som helt eller delvis ägs av en 
upphovsrättsorganisation och som erbjuder 
eller utfärdar gränsöverskridande licenser 
för näträttigheter till musikaliska verk.

Artiklarna 18.1 c, 19.1 fa, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 32 och 36 ska också 
gälla enheter som helt eller delvis ägs av en 
upphovsrättsorganisation och som erbjuder 
eller utfärdar gränsöverskridande licenser 
för näträttigheter till musikaliska verk.

Or. en

Ändringsförslag 237
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 31 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 28 och 29 ska inte gälla om en 
sådan enhet beviljar eller erbjuder att 
bevilja gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk av en 
enskild rättighetshavare eller enbart 
aggregerar rättigheter till samma 
musikaliska verk med enda syfte att 
kunna licensiera både rättigheter till 
återgivning och överföring gemensamt till 
allmänheten i sådana verk.

Or. en
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Ändringsförslag 238
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kraven enligt denna avdelning ska inte 
gälla för upphovsrättsorganisationer som, 
med frivillig aggregering av de rättigheter 
som krävs, och i enlighet med 
konkurrensreglerna i artiklarna 101 och 
102 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, utfärdar en 
gränsöverskridande licens för 
näträttigheter till musikaliska verk som ett 
sändningsföretag måste ha för att få 
överföra till eller tillgängliggöra för 
allmänheten sina radio- eller teveprogram 
samtidigt med den ursprungliga 
sändningen eller senare, såväl som allt 
material på nätet som sändningsföretaget 
har producerat och som utgör 
komplement till den ursprungliga 
utsändningen av dess radio- eller 
teveprogram.

Kraven enligt denna avdelning ska inte 
gälla för upphovsrättsorganisationer som, 
med frivillig aggregering av de rättigheter 
som krävs, och i enlighet med 
konkurrensreglerna i artiklarna 101 och 
102 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, utfärdar en licens för 
näträttigheter till musikaliska verk som ett 
sändningsföretag måste ha för att få 
överföra till eller tillgängliggöra för 
allmänheten sina radio- eller teveprogram, 
såväl som allt onlineutbud.

Or. de

Ändringsförslag 239
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att
upphovsrättsorganisationerna ger sina 
medlemmar och rättighetshavare tillgång 
till effektiva och snabba förfaranden för 
klagomålshantering och tvistlösning, 
särskilt rörande tillstånd att förvalta 
rättigheter och avslutande eller återtagande 
av rättigheter, villkor för medlemskap, 

1. Medlemsstaterna ska se till att
organisationerna för kollektiv förvaltning
ger sina medlemmar och rättighetshavare 
tillgång till effektiva och snabba 
förfaranden för klagomålshantering och 
tvistlösning, särskilt rörande tillstånd att 
förvalta rättigheter och avslutande eller 
återtagande av rättigheter, villkor för 
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inkassering av utestående belopp till 
rättighetshavare, avdrag och fördelning.

medlemskap, inkassering av utestående 
belopp till rättighetshavare, avdrag och 
fördelning. Förfarandena för 
klagomålshantering och tvistlösning ska 
vara oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 240
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 35 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tvistlösning för användare Tvistlösning med användare

Or. de

Ändringsförslag 241
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att tvister 
mellan upphovsrättsorganisationer och 
användare rörande gällande och föreslagna 
licensieringsvillkor, tariffer och vägran att 
utfärda en licens kan hänvändas till
domstol och, om så är lämpligt, till ett 
oberoende och opartiskt organ för 
tvistlösning.

1. Medlemsstaterna ska se till att tvister 
mellan upphovsrättsorganisationer och 
användare rörande gällande och föreslagna 
licensieringsvillkor, tariffer och vägran att 
utfärda en licens kan hänvändas till ett 
oberoende och opartiskt organ för 
tvistlösning.

Or. en

Motivering

Användare ska också ha tillgång till tvistlösning. Rättigheten att även (eller i stället) gå till 
domstol täcks av punkt 2 och behöver inte nämnas här.
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Ändringsförslag 242
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 39 kontinuerligt övervakar att de 
upphovsrättsorganisationer som är
etablerade inom deras territorium 
efterlever de krav som anges i avdelning III 
i detta direktiv när organisationerna 
utfärdar gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 39 kontinuerligt övervakar att de 
upphovsrättsorganisationer som är aktiva
inom deras territorium efterlever de krav 
som anges i avdelning III i detta direktiv 
när organisationerna utfärdar 
gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk.

Or. en

Motivering

Överensstämmelse med definitionen i artikel 2.


