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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

I juli 2012 fremlagde Kommissionen et forslag til et direktiv, der indeholder generelle 
bestemmelser om kollektiv rettighedsforvaltning for alle sektorer. Det indeholder også 
bestemmelser om multiterritoriale licenser for online musik.  Forslaget skal ses i lyset af 
Kommissionens meddelelse fra 2010 om den digitale dagsorden for Europa og Europa 2020-
strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Formålet med det er at gøre det 
nemmere at licensere rettigheder og mere generelt at give adgang til et attraktivt digitalt 
indhold, navnlig i en grænseoverskridende sammenhæng, og dermed sikre, at forbrugere og 
virksomheder kan få fuldt udbytte af de muligheder, det digitale indre marked indebærer.

Som nævnt i akten for det indre marked fra april 2011 er intellektuel ejendomsret et af de 
vigtige områder, hvor det er nødvendigt med tiltag på EU-plan for at bekæmpe den aktuelle 
krise, fremme vækst og øge tilliden på det indre marked. Undersøgelser har vist, at de kreative 
sektorer bidrager betydeligt til medlemsstaternes BNP og beskæftigelse. Imidlertid er 
forvaltningen af kollektive rettigheder i EU stadigvæk noget uigennemsigtig. Især har 
systemerne til opkrævning af rettighedsindtægter, beregning af tariffer og fordeling af de 
opkrævede indtægter været genstand for debat i en årrække.

Rettighedshaverne klager ofte over, at de ikke modtager det, de har ret til. Man risikerer, at 
der opstår forvirring og mistillid blandt dem på grund af langvarige og uklare procedurer for 
forvaltningsselskabernes udbetaling og fordeling af afgifter. Dette er til hinder for kreativitet 
og resulterer i et mindre gennemsigtigt indre marked. Der er også efterspørgsel efter mere 
klarhed omkring anvendelsen af de beløb, som ikke kan fordeles. Brugerne, på den anden 
side, finder det ofte vanskeligt at forstå, hvilke afgifter de bør betale, og hvilket 
forvaltningsselskab der har ansvaret for hvilke afgifter.

Endelig leverer forvaltningsselskaber tjenester vedrørende en eller flere grupper af rettigheder 
og rettighedshavere i en medlemsstat og har ofte retligt eller faktisk et monopol. Derfor kan 
man endnu ikke tale om et reelt konkurrencepræget indre marked på dette område. 

Ordførerens bemærkninger

Kommissionens forslag er et stort skridt fremad inden for kollektiv rettighedsforvaltning, og 
ordføreren er enig med Kommissionen i, at det er nødvendigt med lovgivning på dette 
område.

For at skabe mere innovation og intellektuel kreativitet i hele det indre marked til gavn for 
kunstnere, tjenesteydere, forbrugere og den europæiske økonomi som helhed er vi imidlertid 
nødt til at være mere modige. Ordføreren ønsker at se, at direktivet bl.a. resulterer i øget 
gennemsigtighed for såvel brugere som rettighedshavere, en mindre administrativ byrde og 
bedre beskyttelse af rettighedshavernes interesser. Med nærværende udtalelse søger 
ordføreren at bidrage til at nå disse mål ved at tage fat på følgende hovedproblemer:  

For det første bør forvaltningsselskaberne for at sikre bedre gennemsigtighed for brugerne og 
undgå dobbeltfakturering samarbejde om at etablere et centralt kontaktsted for brugerne. De 
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bør arbejde sammen for at sikre, at én bruger kun modtager én faktura. En forudsætning for 
alt dette er, at der er et velfungerende system til udveksling af data forvaltningsselskaberne 
imellem. 

For det andet bør licenstarifferne/afgifterne være mere gennemsigtige. Af den ene faktura bør 
det fremgå klart, hvilke forvaltningsselskaber der er involveret, hvilke licenserede værker det 
drejer sig om, samt hvordan de anvendes. I tilfælde af tvister bør der være uafhængige og 
upartiske organer med passende ekspertise til rådighed til at løse sådanne tvister. Desuden bør 
kravene om gennemsigtighed også gælde forvaltningsselskaberne for at undgå fragmentering. 
Inden for rammerne af dette direktiv bør der også drages fuld nytte af de aktuelle teknologiske 
fremskridt ved at tilskynde brugere, rettighedshavere og forvaltningsselskaber til at indhente 
og udveksle oplysninger via individuelle online konti. 

For det tredje bør der tilskyndes til forsigtig anvendelse af de opkrævede indtægter, og 
risikable investeringer af disse indtægter bør derfor forhindres. Forvaltningsselskaber bør 
afholde sig fra at investere på en sådan måde, at det kunne resultere i tab af indtægter 
tilhørende rettighedshaverne. 

For det fjerde bør rettighedshavernes rettigheder og interesser beskyttes bedre ved at sikre, at 
forvaltningen af deres rettigheder understøttes af hyppigere og mere regelmæssig betaling og 
fordeling af beløbene såvel som af mere gennemsigtighed med hensyn til brugen af deres 
værker.

Endelig glæder ordføreren sig over direktivudkastets Afsnit III om forvaltningsselskabers 
udstedelse af multiterritoriale licenser til online-musikrettigheder. Retten til frit at etablere sig 
og levere tjenesteydelser, herunder tjenesteydelser bestående i kollektiv rettighedsforvaltning, 
på tværs af grænserne er en hjørnesten i det indre marked som fastlagt i traktaten og 
tjenesteydelsesdirektivet og bør derfor gennemføres til fulde.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Forvaltningsselskaber, som er etableret 
i EU, skal som leverandører af 
tjenesteydelser opfylde de nationale krav i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre 
marked18, hvormed der skabes en retlig 
ramme til sikring af den fri etablering og 

(3) Forvaltningsselskaber, som er etableret 
i EU, skal som leverandører af 
tjenesteydelser opfylde de nationale krav i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre 
marked18, hvormed der skabes en retlig 
ramme til sikring af den fri etablering og 
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den fri bevægelighed for tjenesteydelser 
mellem medlemsstater. Det indebærer, at 
forvaltningsselskaber frit bør kunne levere 
deres tjenester på tværs af grænserne, at de 
kan repræsentere nationale 
rettighedshavere eller rettighedshavere, der 
er etableret i andre medlemsstater, eller at 
de kan udstede licenser til nationale 
brugere eller brugere, der er etableret i 
andre medlemsstater.

den fri bevægelighed for tjenesteydelser 
mellem medlemsstater. Artikel 17, nr. 11, i 
det direktiv indeholder en undtagelse 
gående ud på, at bestemmelserne i artikel 
16 om den frie udveksling af 
tjenesteydelser ikke finder anvendelse på 
intellektuelle ejendomsrettigheder som 
sådan.  Denne undtagelse gælder dog ikke 
tjenesteydelser, der er knyttet til 
forvaltningen af sådanne rettigheder. Det 
indebærer, at forvaltningsselskaber frit bør 
kunne levere deres tjenester på tværs af 
grænserne, at de kan repræsentere 
nationale rettighedshavere eller 
rettighedshavere, der er etableret i andre 
medlemsstater, eller at de kan udstede 
licenser til nationale brugere eller brugere, 
der er etableret i andre medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Medlemmerne bør have mulighed for 
at deltage i overvågningen af 
forvaltningsselskabernes ledelse. 
Forvaltningsselskaberne bør til dette 
formål etablere en tilsynsfunktion, der 
passer til deres organisationsstruktur, og 
give medlemmerne mulighed for at være 
repræsenteret i det organ, der varetager 

(13) Medlemmerne bør have mulighed for 
at deltage i overvågningen af 
forvaltningsselskabernes ledelse. 
Forvaltningsselskaberne bør til dette 
formål etablere en tilsynsfunktion, der 
passer til deres organisationsstruktur, og 
give medlemmer, der repræsenterer 
forskellige kategorier af rettighedshavere,
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denne funktion. For at undgå at pålægge 
mindre forvaltningsselskaber for stor en 
byrde og for at sikre, at de forpligtelser, 
der indføres i kraft af dette direktiv, er 
forholdsmæssige, bør medlemsstaterne 
være i stand til, såfremt de finder det 
nødvendigt, at undtage de mindste 
forvaltningsselskaber fra forpligtelsen til 
at oprette en sådan tilsynsfunktion.

mulighed for at være repræsenteret i det 
organ, der varetager denne funktion.

Or. en

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Forvaltningsselskaber opkræver, 
forvalter og fordeler indtægter fra 
udnyttelsen af de rettigheder, de får 
overdraget af rettighedshaverne. Disse 
indtægter tilfalder i sidste instans 
rettighedshaverne, der kan være 
medlemmer af selskabet eller et andet 
selskab. Det er derfor vigtigt, at 
forvaltningsselskaberne udviser størst 
mulig omhu i forbindelse med opkrævning, 
forvaltning og fordeling af disse indtægter. 
En nøjagtig fordeling er kun mulig, hvis 
forvaltningsselskaberne opretholder 
passende registre over medlemskab, 
licenser og anvendelsen af værker og andre 
frembringelser. Rettighedshavere og 
brugere bør i givet fald også indgive data, 
der kontrolleres af forvaltningsselskabet. 
Beløb, der opkræves og tilfalder 
rettighedshaverne, bør forvaltes separat i 
forhold til forvaltningsselskabets 
eventuelle egne aktiver, og enhver 
investering af disse midler, inden de 
fordeles til rettighedshaverne, skal ske i 
overensstemmelse med den 
investeringspolitik, der er vedtaget på 
forvaltningsselskabets generalforsamling. 
For at opretholde et højt beskyttelsesniveau 

(15) Forvaltningsselskaber opkræver, 
forvalter og fordeler indtægter fra 
udnyttelsen af de rettigheder, de får 
overdraget af rettighedshaverne. Disse 
indtægter tilfalder i sidste instans 
rettighedshaverne, der kan være 
medlemmer af selskabet eller et andet 
selskab. Det er derfor vigtigt, at 
forvaltningsselskaberne udviser størst 
mulig omhu i forbindelse med opkrævning, 
forvaltning og fordeling af disse indtægter. 
En nøjagtig fordeling er kun mulig, hvis 
forvaltningsselskaberne opretholder 
passende registre over medlemskab, 
licenser og anvendelsen af værker og andre 
frembringelser. Rettighedshavere og 
brugere bør i givet fald også indgive data, 
der kontrolleres af forvaltningsselskabet. 
Beløb, der opkræves og tilfalder 
rettighedshaverne, bør forvaltes separat i 
forhold til forvaltningsselskabets 
eventuelle egne aktiver, og enhver 
investering af disse midler, inden de 
fordeles til rettighedshaverne, skal ske i 
overensstemmelse med den 
investeringspolitik, der er vedtaget på 
forvaltningsselskabets generalforsamling. 
For at opretholde et højt beskyttelsesniveau 
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af rettighedshavernes rettigheder og at 
sikre, at enhver form for indtægt, der 
hidrører fra udnyttelsen af deres 
rettigheder, er til fordel for 
rettighedshaverne, bør de investeringer, der 
foretages og besiddes af 
forvaltningsselskabet, forvaltes i 
overensstemmelse med en række kriterier, 
som pålægger forvaltningsselskabet at 
udvise forsigtighed og samtidig giver 
selskabet mulighed for at vælge den mest 
sikre og effektive investeringspolitik. Dette 
bør give forvaltningsselskabet mulighed 
for at vælge den aktivallokering, der passer 
til arten og varigheden af enhver
risikoeksponering for eventuelle 
rettighedsindtægter, der investeres, og som 
ikke i urimelig grad begrænser eventuelle 
rettighedsindtægter, der tilfalder 
rettighedshaverne. For at sikre, at de beløb, 
der tilfalder rettighedshaverne, fordeles på 
passende og effektiv vis, er det nødvendigt 
at kræve, at forvaltningsselskaberne træffer 
omhyggelige foranstaltninger, som de i god 
tro anser for rimelige, med henblik på at 
identificere og lokalisere de berørte 
rettighedshavere. Det er også 
hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser 
om, at forvaltningsselskabernes 
medlemmer skal godkende de regler, der 
gælder i en situation, hvor eventuelle 
beløb, der opkræves, ikke kan fordeles, 
fordi de berørte rettighedshavere ikke kan 
identificeres eller lokaliseres.

af rettighedshavernes rettigheder og at 
sikre, at enhver form for indtægt, der 
hidrører fra udnyttelsen af deres 
rettigheder, er til fordel for 
rettighedshaverne, bør de investeringer, der 
foretages og besiddes af 
forvaltningsselskabet, forvaltes i 
overensstemmelse med en række kriterier, 
som pålægger forvaltningsselskabet at 
udvise forsigtighed og samtidig giver 
selskabet mulighed for at vælge den mest 
sikre og effektive investeringspolitik. Dette 
bør give forvaltningsselskabet mulighed 
for at vælge en sikker og lønsom
aktivallokering, der hindrer
risikoeksponering for eventuelle 
rettighedsindtægter, der investeres, og som 
ikke begrænser eventuelle 
rettighedsindtægter, der tilfalder 
rettighedshaverne. For at sikre, at de beløb, 
der tilfalder rettighedshaverne, fordeles 
rettidigt og på passende og effektiv vis, er 
det nødvendigt at kræve, at 
forvaltningsselskaberne træffer 
omhyggelige foranstaltninger, som de i god 
tro anser for rimelige, med henblik på at 
identificere og lokalisere de berørte 
rettighedshavere. Det er også 
hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser 
om, at forvaltningsselskabernes 
medlemmer skal godkende de regler, der 
gælder i en situation, hvor eventuelle 
beløb, der opkræves, ikke kan fordeles, 
fordi de berørte rettighedshavere ikke kan 
identificeres eller lokaliseres.

Or. en

Ændringsforslag 6
Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er vigtigt at have rimelige 
kommercielle vilkår for licensering for at 

(18) Det er vigtigt at have rimelige
kommercielle vilkår for licensering for at 
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sikre, at brugere kan udstede licenser for 
værker og andre beskyttede frembringelser, 
for hvilke et forvaltningsselskab 
repræsenterer rettighederne, og sikre 
betaling af rettighedshaverne. 
Forvaltningsselskaber og brugere bør 
derfor føre licensforhandlinger i god tro og 
anvende tariffer, der fastsættes på grundlag 
af objektive kriterier.

sikre, at brugere kan udstede licenser for 
værker og andre beskyttede frembringelser, 
for hvilke et forvaltningsselskab 
repræsenterer rettighederne, og sikre 
betaling af rettighedshaverne. 
Forvaltningsselskaber og brugere bør 
derfor føre licensforhandlinger i god tro og 
anvende tariffer, der fastsættes på grundlag 
af objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) For at øge gennemsigtigheden og 
forebygge situationer, hvor brugere 
modtager mere end en faktura for samme 
rettighed til samme værk bør 
forvaltningsselskaber pålægges at arbejde 
tæt sammen indbyrdes. Dette samarbejde 
bør omfatte samling af oplysninger om 
licenser og brugen af værker i en fælles 
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database, koordineret og fælles 
fakturering og opkrævning af 
rettighedsindtægter.

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) For at sikre, at rettighedshavere er i 
stand til at overvåge deres 
forvaltningsselskabers resultater og 
sammenligne deres respektive resultater, 
bør forvaltningsselskaber offentliggøre en 
årlig gennemsigtighedsrapport, der 
omfatter sammenlignelige reviderede 
regnskabsoplysninger, der er specifikke for 
forvaltningsselskabernes virksomhed. 
Forvaltningsselskaber bør desuden 
offentliggøre en årlig særrapport om 
anvendelsen af de beløb, der er afsat til 
sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Betragtning 27
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Den digitale teknologi giver 
forvaltningsselskaberne mulighed for 
automatisk overvågning af licenstagernes 
anvendelse af de licenserede musikværker 
og letter fakturering. Branchestandarder for 
musikanvendelse, salgsrapportering og 
fakturering er afgørende for at forbedre 
effektiviteten i udvekslingen af data 
mellem forvaltningsselskaber og brugere. 
Overvågning af anvendelsen af licenser bør 
respektere de grundlæggende rettigheder, 
navnlig retten til respekt for privatliv og 
familieliv og beskyttelse af 
personoplysninger. For at sikre, at disse 
effektivitetsgevinster resulterer i en 
hurtigere finansiel behandling og i sidste 
ende i hurtigere betaling af 
rettighedshavere, bør forvaltningsselskaber 
forpligtes til at fakturere tjenesteydere og 
fordele skyldige beløb til rettighedshavere 
uden forsinkelse. For at dette krav kan 
realiseres, er det nødvendigt, at 
licenstagerne bestræber sig på at give 
forvaltningsselskaberne præcise og 
rettidige rapporter om anvendelse af 
værker. Forvaltningsselskaber bør ikke 
være forpligtede til at acceptere brugernes 
rapporter i ejendomsretligt beskyttede 
formater, når der forefindes 
branchestandarder.

(27) Den digitale teknologi giver 
forvaltningsselskaberne mulighed for 
automatisk overvågning af licenstagernes 
anvendelse af de licenserede musikværker 
og letter fakturering. Branchestandarder for 
musikanvendelse, salgsrapportering og 
fakturering er afgørende for at forbedre 
effektiviteten i udvekslingen af data 
mellem forvaltningsselskaber og brugere. 
Overvågning af anvendelsen af licenser bør 
respektere de grundlæggende rettigheder, 
navnlig retten til respekt for privatliv og 
familieliv og beskyttelse af 
personoplysninger. For at sikre, at disse 
effektivitetsgevinster resulterer i en 
hurtigere finansiel behandling og i sidste 
ende i hurtigere betaling af 
rettighedshavere, bør forvaltningsselskaber 
forpligtes til at etablere en 
samarbejdsprocedure indbyrdes for at 
sikre, at hver enkelt bruger modtager én 
fælles faktura, og fordele skyldige beløb 
til rettighedshavere uden forsinkelse. For at 
dette krav kan realiseres, er det nødvendigt, 
at licenstagerne bestræber sig på at give 
forvaltningsselskaberne præcise og 
rettidige rapporter om anvendelse af 
værker. Forvaltningsselskaber bør ikke 
være forpligtede til at acceptere brugernes 
rapporter i ejendomsretligt beskyttede 
formater, når der forefindes 
branchestandarder.

Or. en

Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter de krav, der er 
nødvendige for at sikre en velfungerende 

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

forvaltning af ophavsret og beslægtede 
rettigheder i kollektive 
forvaltningsorganisationer. Det 
indeholder ligeledes krav til 
forvaltningsselskabers multiterritoriale 
licensering af ophavsrettigheder til 
musikværker til online-anvendelse.
(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en

Ændringsforslag 13
Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "online-musikrettigheder": enhver af de 
rettigheder til et musikværk i henhold til 
artikel 2 og 3 i direktiv 2001/29/EF, som er 
nødvendige for online-levering af musik

l) "online-musikrettigheder": enhver af 
ophavsmandens rettigheder til et 
musikværk i henhold til artikel 2 og 3 i 
direktiv 2001/29/EF, som er nødvendige 
for online-levering af musik

Or. en

Ændringsforslag 14
Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE508.055v01-00 14/31 PA\931545DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 15
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Forvaltningsselskaber skal acceptere 
rettighedshavere og andre medlemmer 
som defineret i artikel 3, litra c), som 
medlemmer, hvis de opfylder kravene for 
medlemskab. De kan kun afvise en 
anmodning om medlemskab på grundlag af 
objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier. Disse kriterier skal fremgå af 
forvaltningsselskabets statutter eller 
medlemskabsbetingelser og gøres offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 17
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

indkaldes til generalforsamling for et 
forvaltningsselskabs medlemmer. 
Generalforsamlingen tillægges beføjelse 
til at træffe de strategiske beslutninger i 
forvaltningsselskabet, og gennemførelsen 
af disse beslutninger kan delegeres til det 
organ, der varetager tilsynsfunktionen.

Or. en

Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Generalforsamlingen skal have beføjelse 
til at træffe afgørelse om udnævnelse eller 
afskedigelse af direktører og godkende 
deres løn og andre fordele såsom ikke-
monetære ydelser, pension, ret til andre 
vederlag og fratrædelsesgodtgørelse.

4. Generalforsamlingen skal have beføjelse 
til at træffe afgørelse om udnævnelse eller 
afskedigelse af direktører, overvåge deres 
generelle præstationer og godkende deres 
løn og andre fordele såsom ikke-monetære 
ydelser, pension, ret til andre vederlag og 
fratrædelsesgodtgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 19
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 20
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 21
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det organ, der varetager 
tilsynsfunktionen, aflægger beretning om 
udøvelsen af sit hverv for 
generalforsamlingen som omhandlet i 
artikel 7.

Or. en

Ændringsforslag 22
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at stk. 
1 og 2 ikke finder anvendelse på et 

udgår
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forvaltningsselskab, som på balancedagen 
ikke overskrider de numeriske grænser i 
to af følgende tre kriterier:
a) balancesum: 350.000 EUR
b) nettoomsætning: 700 000 EUR
c) gennemsnitligt antal medarbejdere i 
løbet af regnskabsåret: 10.

Or. en

Ændringsforslag 23
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forvaltningsselskaber har ikke ret til at 
anvende rettighedsindtægter og eventuelle 
indtægter fra deres investeringer for egen 
regning, bortset fra at fratrække 
administrationsomkostninger.

3. Forvaltningsselskaber har ikke ret til at 
anvende rettighedsindtægter og eventuelle 
indtægter fra deres investeringer for egen 
regning, bortset fra at fratrække 
administrationsomkostninger i 
overensstemmelse med de i artikel 7, stk. 
5, litra d), nævnte bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 24
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 25
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) aktiverne må kun investeres, det være 
sig direkte eller indirekte, i 
investeringsprodukter, hvor hovedbeløbet 
ikke reduceres ved udløbet af disse 
produkters løbetid;

Or. en

Ændringsforslag 26
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) aktiverne investeres på en måde, som 
ikke har nogen negativ indvirkning på 
rettighedsindtægter, som skyldes til 
rettighedshaverne

Or. en

Ændringsforslag 27
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskabet regelmæssigt og 
omhyggeligt fordeler og betaler skyldige 
beløb til alle de rettighedshavere, det 
repræsenterer. Forvaltningsselskaberne 
skal foretage denne fordeling og betaling 
senest 12 måneder efter udgangen af det 
regnskabsår, i hvilket de pågældende 
rettighedsindtægter er blevet opkrævet, 
medmindre der er objektive grunde, 
navnlig i forbindelse med indberetning fra 

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskabet regelmæssigt og 
omhyggeligt fordeler og betaler skyldige 
beløb til alle de rettighedshavere, det 
repræsenterer. Forvaltningsselskaberne 
skal mindst foretage denne fordeling og 
betaling kvartalsvist. 
Forvaltningsselskaberne skal foretage 
denne fordeling og betaling præcist, for 
således at sikre lige behandling af alle 
kategorier af rettighedshavere.
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brugere, identifikation af rettigheder, 
rettighedshaverne eller samkørsel af 
oplysninger om værker og andre 
frembringelser med rettighedshaverne, til 
hinder for, at forvaltningsselskabet 
overholder denne frist. 
Forvaltningsselskaberne skal foretage 
denne fordeling og betaling præcist, for 
således at sikre lige behandling af alle 
kategorier af rettighedshavere.

Or. en

Ændringsforslag 28
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan give 
forvaltningsselskaberne tilladelse til at 
gøre en undtagelse fra forpligtelsen 
vedrørende den i stk. 1 fastsatte hyppighed 
for fordeling og betaling, såfremt dette er 
berettiget af objektive grunde, der navnlig 
vedrører indberetning fra brugere, 
identifikation af rettigheder, 
rettighedshavere eller samkørsel af 
oplysninger om værker og andre 
frembringelser med rettighedshaverne, og 
er til hinder for, at forvaltningsselskabet 
overholder den i nævnte stykke fastsatte 
hyppighed og frist. I sådanne situationer 
gennemfører forvaltningsselskabet 
fordelingen og betalingen til 
rettighedshaverne senest 12 måneder efter 
opkrævningen af rettighedsindtægterne.

Or. en

Ændringsforslag 29
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Når de beløb, der tilfalder 
rettighedshaverne, ikke kan fordeles efter 
to år at regne fra udgangen af det 
regnskabsår, hvor de pågældende 
rettighedsindtægter er opkrævet, og når 
forvaltningsselskabet har truffet alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, skal 
forvaltningsselskabet tildele de pågældende 
beløb således, at interesserne hos de 
rettighedshavere, hvis rettigheder det 
forvalter, varetages bedst muligt i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, 
litra b), hvilket dog ikke berører 
rettighedshaverens ret til at kræve disse 
beløb udbetalt af forvaltningsselskabet.

Or. en

Ændringsforslag 30
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på stk. 2 skal 
foranstaltninger til at identificere og 
lokalisere rettighedshaverne omfatte 
kontrol af medlemskabsregistre og 
tilrådighedsstillelse for medlemmer af et 
forvaltningsselskab samt offentligheden af 
en liste over værker eller andre 
frembringelser, for hvilke en eller flere 
rettighedshavere ikke er blevet identificeret 
eller lokaliseret.

3. Med henblik på stk. 2 skal 
forvaltningsselskabet indføre effektive 
foranstaltninger til at identificere og 
lokalisere rettighedshaverne og samtidig 
træffe hensigtsmæssige forholdsregler til 
forhindring af svindel. Sådanne 
foranstaltninger skal omfatte kontrol af 
medlemskabsregistre og 
tilrådighedsstillelse for medlemmer af et 
forvaltningsselskab samt for offentligheden 
af en liste over værker eller andre 
frembringelser, for hvilke en eller flere 
rettighedshavere ikke er blevet identificeret 
eller lokaliseret, herunder, hvis det 
foreligger, værkets titel, navnet på 
ophavsmanden, navnet på forlæggeren og 
alle andre relevante oplysninger, der kan 
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være nødvendige for at identificere
rettighedshaverne.

Or. en

Ændringsforslag 31
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Forvaltningsselskabet skal regelmæssigt, 
umiddelbart efter opkrævningen af 
rettighedsindtægterne, omhyggeligt og 
nøjagtigt fordele og betale skyldige beløb 
til andre forvaltningsselskaber.

Or. en

Ændringsforslag 32
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Licensbetingelser skal være baseret på 
objektive kriterier, navnlig i forbindelse 
med tariffer.

2. Licensbetingelser skal være baseret på 
objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier, navnlig i forbindelse med tariffer.

Or. en

Ændringsforslag 33
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Findes der ingen national lovgivning eller 
national administrativ bestemmelse, på 
grundlag af hvilken tarifferne fastsættes, 
skal sådanne tariffer afspejle den 
økonomiske værdi af disse rettigheder i 
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handelen samt arten og omfanget af 
anvendelsen af værkerne og andre 
beskyttede frembringelser samt af den 
tjenesteydelse, som forvaltningsselskabet 
leverer.

Or. en

Ændringsforslag 34
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Findes der ingen national lovgivning, 
hvormed de beløb fastsættes, som tilfalder 
rettighedshavere på grundlag af en ret til 
vederlag og en ret til kompensation, skal 
forvaltningsselskabet basere sin egen 
fastsættelse af de skyldige beløb på ikke-
diskriminerende kriterier og på den 
økonomiske værdi i handelen af 
ophavsrettigheder og beslægtede 
rettigheder, som der betales vederlag eller 
kompensation for, og på arten og 
omfanget af anvendelsen af værkerne og 
andre beskyttede frembringelser.

Or. en

Ændringsforslag 35
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forvaltningsselskaber og brugere 
indfører procedurer til sikring af, at de i 
fællesskab aftalte tidsfrister overholdes, 
og at svar på eventuelle forespørgsler 
gives inden for et rimeligt tidsrum. 

Or. en
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Ændringsforslag 36
Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Rapportering og fakturering

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

Or. en

Ændringsforslag 37
Forslag til direktiv
Artikel 16 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskaberne ad elektronisk vej 
og mindst én gang om året stiller følgende 
oplysninger til rådighed for hver 
rettighedshaver, som de repræsenterer:

Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskaberne ad elektronisk vej 
og mindst én gang om året og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, mere regelmæssigt via 
individuelle online konti stiller følgende 
oplysninger til rådighed for hver 
rettighedshaver, som de repræsenterer 
direkte:

Or. en

Ændringsforslag 38
Forslag til direktiv
Artikel 16 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) efter anmodning, gældende 
licensaftaler og tariffer

Or. en

Ændringsforslag 39
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskaberne ad elektronisk vej 

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

via individuelle online konti, hvor dette er 
hensigtsmæssigt, og uden unødig 
forsinkelse stiller følgende oplysninger til 
rådighed på anmodning af enhver 
rettighedshaver, hvis rettigheder de 
repræsenterer, ethvert forvaltningsselskab, 
på hvis vegne det forvalter rettigheder i 
henhold til en repræsentationsaftale, eller 
enhver bruger:

Or. en

Ændringsforslag 40
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) standard licensaftaler og gældende 
tariffer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 41
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) det repertoire og de rettigheder, de 
forvalter, og de medlemsstater, der er 
omfattet, for så vidt som rettighederne 
ikke forvaltes under en obligatorisk 
kollektiv licensordning

Or. en

Ændringsforslag 42
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra f a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) standardlicensaftaler og gældende 
tariffer

Or. en

Ændringsforslag 43
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) det repertoire og de rettigheder, det 
forvalter, og de medlemsstater, der er 
omfattet af en obligatorisk kollektiv 
licensordning

Or. en

Ændringsforslag 44
Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) balancesum: 350.000 EUR
b) nettoomsætning: 700 000 EUR
c) gennemsnitligt antal medarbejdere i 
løbet af regnskabsåret: 10.

Or. en
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Ændringsforslag 45
Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsselskabet skal tilbyde 
online-musiktjenesteydere mulighed for ad 
elektronisk vej at rapportere om den 
faktiske anvendelse af online-
musikrettigheder. Forvaltningsselskabet 
skal tilbyde anvendelse af mindst én 
rapporteringsmetode, der tager hensyn til 
branchens frivillige standarder eller 
praksis, som er udviklet på internationalt 
plan eller EU-plan, til elektronisk 
udveksling af sådanne data. 
Forvaltningsselskabet kan nægte at 
godkende en rapportering fra brugeren i et 
ejendomsretligt beskyttet format, hvis 
selskabet giver mulighed for rapportering i 
henhold til en branchestandard for 
elektronisk dataudveksling.

2. Forvaltningsselskabet skal tilbyde 
online-musiktjenesteydere mulighed for ad 
elektronisk vej at rapportere om den 
faktiske anvendelse af online-
musikrettigheder, jf. artikel 15a, stk. 1. 
Forvaltningsselskabet skal tilbyde 
anvendelse af mindst én 
rapporteringsmetode, der tager hensyn til 
branchens frivillige standarder eller 
praksis, som er udviklet på internationalt 
plan eller EU-plan, til elektronisk 
udveksling af sådanne data. 
Forvaltningsselskabet kan nægte at 
godkende en rapportering fra brugeren i et 
ejendomsretligt beskyttet format, hvis 
selskabet giver mulighed for rapportering i 
henhold til en branchestandard for 
elektronisk dataudveksling.

Or. en

Ændringsforslag 46
Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med sigte på bestemmelserne i stk. 3 
og 4 indfører forvaltningsselskabet en 
procedure for samarbejde med andre 
forvaltningsselskaber for at sikre, at der 
til online-musiktjenesteyderen udskrives 
én fælles faktura som foreskrevet i artikel 
15a.

Or. en
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Ændringsforslag 47
Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forvaltningsselskabet skal have indført 
passende procedurer, der giver online-
musiktjenesteyderen mulighed for at 
anfægte fakturaens rigtighed, herunder når 
online-musiktjenesteyderen modtager 
fakturaer fra et eller flere 
forvaltningsselskaber for samme online-
rettigheder til samme musikværk.

5. Forvaltningsselskabet skal have indført 
passende procedurer, der giver online-
musiktjenesteyderen mulighed for at 
anfægte fakturaens rigtighed, herunder når 
online-musiktjenesteyderen modtager mere 
end én faktura for samme online-
rettigheder til samme musikværk.

Or. en

Ændringsforslag 48
Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at et 
forvaltningsselskab, som udsteder 
multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder, præcist og uden 
forsinkelse, efter at den faktiske 
anvendelse af arbejdet rapporteres, fordeler 
skyldige beløb til rettighedshavere 
hidrørende fra sådanne licenser, 
medmindre yderligere forsinkelser kan 
tilskrives online-musiktjenesteyderen.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at et 
forvaltningsselskab, som udsteder 
multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder, præcist og uden 
forsinkelse, efter at den faktiske 
anvendelse af arbejdet rapporteres, og i 
overensstemmelse med den i artikel 12, 
stk. 1, fastlagte frist og hyppighed fordeler 
skyldige beløb til rettighedshavere 
hidrørende fra sådanne licenser, 
medmindre yderligere forsinkelser kan 
tilskrives online-musiktjenesteyderen.

Or. en

Ændringsforslag 49
Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det anmodede forvaltningsselskab skal 
acceptere en sådan anmodning, hvis det 
allerede udsteder eller tilbyder at udstede 
multiterritoriale licenser til samme kategori 
af online-musikrettigheder i et eller flere 
andre forvaltningsselskabers repertoire.

Det anmodede forvaltningsselskab skal 
acceptere en sådan anmodning inden for et 
rimeligt tidsrum, hvis det allerede udsteder 
eller tilbyder at udstede multiterritoriale 
licenser til samme kategori af online-
musikrettigheder i et eller flere andre 
forvaltningsselskabers repertoire.

Or. en

Ændringsforslag 50
Forslag til direktiv
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 51
Forslag til direktiv
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

tilrådighedsstillelse for almenheden af sine 
radio- og tv-programmer før, samtidig med 
eller efter deres første udsendelse samt 
ethvert online-materiale, der er fremstillet 
af radio- og tv-selskabet, der er accessorisk 
til den første udsendelse af radio- og tv-
programmer.

Or. en

Ændringsforslag 52
Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 53
Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at tvister 
mellem forvaltningsselskaber og brugere 
om gældende eller foreslåede 
licensbetingelser, tariffer og enhver 

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

tariffer og enhver afvisning af at udstede 
en licens, kan forelægges et specialiseret, 
uafhængigt og upartisk 
tvistbilæggelsesorgan eller, hvis det er 
relevant, en domstol.

Or. en

Ændringsforslag 54
Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De administrative omkostninger ved at 
søge sådanne tvister løst ad denne vej skal 
være rimelige.

Or. en

Ændringsforslag 55
Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tvister med et andet forvaltningsselskab 
om anvendelsen af artikel 24, 25, 26, 28 og 
29.

c) tvister med et andet forvaltningsselskab 
om anvendelsen af artikel 22, 23, 24, 25, 
26, 28 og 29.

Or. en


