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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

In juli 2012 heeft de Commissie een richtlijn voorgesteld houdende algemene bepalingen 
betreffende collectief rechtenbeheer voor alle sectoren. Daarnaast bevat het voorstel 
specifieke bepalingen betreffende multiterritoriale licentieverlening inzake muziekwerken 
voor onlinegebruik. Dit voorstel moet worden bekeken tegen de achtergrond van de 
mededeling van de Commissie uit 2010 over de digitale agenda voor Europa en de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Het is gericht op vereenvoudiging 
van de licentieverlening van rechten en, meer in het algemeen, van de toegang tot 
aantrekkelijke digitale content, met name in grensoverschrijdend verband, om ervoor te 
zorgen dat consumenten en ondernemingen de mogelijkheden van de digitale interne markt 
volledig kunnen benutten.

In de Single Market Act van april 2011 is intellectueel eigendom aangemerkt als een van de 
kerngebieden waarop de EU actie moet ondernemen om de crisis het hoofd te bieden, groei te 
stimuleren en het vertrouwen in de interne markt aan te wakkeren. Uit studies blijkt dat de 
creatieve industrie een aanzienlijke bijdrage levert aan het bbp en de werkgelegenheid in de 
lidstaten. Het beheer van collectieve rechten in de EU laat echter nog steeds aan helderheid te 
wensen over. Met name de systemen voor de inning van rechteninkomsten, de 
tariefberekening en de verdeling van de geïnde vergoedingen zijn al een aantal jaren 
onderwerp van discussie.

Rechthebbenden klagen vaak dat ze niet ontvangen waar ze recht op hebben. Door de lange, 
onduidelijke procedures voor de betaling en verdeling van de vergoedingen door de 
rechtenbeheerders bestaat het risico dat de rechthebbenden in verwarring raken en 
achterdochtig worden. Dit belemmert de creativiteit en leidt tot een minder transparante 
interne markt. Daarnaast is er behoefte aan meer duidelijkheid over het gebruik van de 
bedragen die niet verdeeld kunnen worden. Anderzijds weten de gebruikers vaak niet goed 
welke vergoedingen zij moeten betalen en welke rechtenbeheerder verantwoordelijk is voor 
welke vergoeding.

Ten slotte hebben de diensten van de rechtenbeheerders betrekking op een of meer 
rechtengroepen en rechthebbenden in een lidstaat, en is er in veel gevallen de jure of de facto 
sprake van een monopolie. Derhalve kan op dit gebied nog niet worden gesproken van een 
daadwerkelijk concurrerende interne markt. 

Opmerkingen van de rapporteur

Het voorstel van de Commissie betekent een grote stap voorwaarts op het gebied van 
collectief rechtenbeheer en de rapporteur deelt de opvatting van de Commissie dat er op dit 
vlak een rechtskader moet worden opgericht.

Om de innovatie en de intellectuele creativiteit in de interne markt te bevorderen ten behoeve 
van de artiesten, de dienstverleners, de consumenten en de Europese economie als geheel, 
moeten we steviger te werk gaan. De rapporteur zou graag zien dat de richtlijn onder meer 
leidt tot meer transparantie voor de gebruikers en de rechthebbenden, lagere administratieve 
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lasten en betere bescherming van de belangen van de rechthebbenden. Dit advies poogt bij te 
dragen aan de verwezenlijking van deze doelstellingen door in te gaan op de volgende 
belangrijke kwesties. 

Ten eerste moeten rechtenbeheerders, om de transparantie voor de gebruikers te vergroten en 
dubbele facturering te voorkomen, zodanig samenwerken dat ze een centraal contactpunt voor 
de gebruikers vormen. Ze moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat een gebruiker één 
verzamelfactuur ontvangt. Een goed functionerend systeem voor gegevensuitwisseling tussen 
de rechtenbeheerders is hierbij een voorwaarde. 

Ten tweede moeten de licentietarieven/vergoedingen transparanter worden. Op de 
verzamelfactuur moeten de betrokken rechtenbeheerders, de werken waarvoor een licentie 
wordt verleend en het feitelijke gebruik ervan duidelijk worden vermeld. Er moeten 
onafhankelijke, onpartijdige en afdoende deskundige organen bestaan om geschillen te 
beslechten. De transparantievereisten moeten voorts gelden voor alle rechtenbeheerders om 
versnippering te voorkomen. Deze richtlijn moet daarnaast de huidige technologische 
ontwikkelingen volledig benutten door gebruikers, rechthebbenden en rechtenbeheerders aan 
te moedigen om informatie te verkrijgen en te delen via persoonlijke onlineaccounts. 

Ten derde moet voorzichtig gebruik van de inkomsten worden bevorderd, waardoor met deze 
inkomsten gedane risicovolle investeringen moeten worden beperkt. Rechtenbeheerders 
moeten afzien van investeringen die kunnen leiden tot verliezen op de inkomsten die 
toebehoren aan de rechthebbenden. 

Ten vierde moeten de rechten en belangen van de rechthebbenden beter worden beschermd 
door in het kader van het beheer van hun rechten frequenter en regelmatiger over te gaan tot 
betaling en verdeling van de bedragen, en het gebruik van hun werken transparanter te maken.

Tot slot is de rapporteur ingenomen met titel III van het voorstel voor een richtlijn betreffende 
de multiterritoriale licentieverlening van onlinerechten inzake muziekwerken. De 
grensoverschrijdende vrijheid van vestiging en dienstverlening, met inbegrip van 
beheersdiensten voor collectieve rechten, is een hoeksteen van de interne markt zoals 
vastgelegd in het Verdrag en de Dienstenrichtlijn, en moet derhalve volledig ten uitvoer 
worden gelegd. 

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

rechtenbeheerders moeten – als 
dienstverleners – voldoen aan de nationale 
regelgeving op grond van 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
12 december 2006 betreffende diensten op 
de interne markt, die bedoeld is als 
wettelijk kader voor het waarborgen van de 
vrijheid van vestiging en het vrije verkeer 
van diensten tussen de lidstaten. Artikel 17, 
lid 11, van die richtlijn bevat een 
uitzondering volgens welke artikel 16 
betreffende het vrij verrichten van 
diensten niet van toepassing is op 
intellectuele-eigendomsrechten als 
zodanig. De afwijking heeft echter geen 
betrekking op diensten die verband 
houden met het beheer van deze rechten.
Dit houdt in dat het rechtenbeheerders vrij 
moet staan hun diensten 
grensoverschrijdend aan te bieden om in 
andere lidstaten verblijvende of gevestigde 
rechthebbenden te vertegenwoordigen of 
licenties te verlenen aan in andere lidstaten 
verblijvende of gevestigde gebruikers.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Leden moet worden toegestaan deel te 
nemen aan het toezicht op de leiding van 
rechtenbeheerders. Met dat oogmerk 
moeten rechtenbeheerders een voor hun 
organisatiestructuur geëigende 
toezichtfunctie oprichten en de leden, die 
verschillende categorieën rechthebbenden 
vertegenwoordigen, toestaan te worden 
vertegenwoordigd in het orgaan dat die 
functie uitoefent.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Rechtenbeheerders innen, beheren en 
verdelen inkomsten uit de exploitatie van 
aan hen door rechthebbenden 
toevertrouwde rechten. Deze inkomsten 
zijn uiteindelijk verschuldigd aan de 
rechthebbenden, die lid van die 
rechtenbeheerder of van een andere 
rechtenbeheerder kunnen zijn. Het is 
daarom van belang dat rechtenbeheerders 
uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de 
inning, het beheer en de verdeling van de 
inkomsten. Een correcte verdeling is alleen 
mogelijk wanneer rechtenbeheerders een 
goede administratie bijhouden van leden, 
licenties en het gebruik van werken en 
andere materie. In voorkomende gevallen 
moeten ook gegevens door rechthebbenden 

(15) Rechtenbeheerders innen, beheren en 
verdelen inkomsten uit de exploitatie van 
aan hen door rechthebbenden 
toevertrouwde rechten. Deze inkomsten 
zijn uiteindelijk verschuldigd aan de 
rechthebbenden, die lid van die 
rechtenbeheerder of van een andere 
rechtenbeheerder kunnen zijn. Het is 
daarom van belang dat rechtenbeheerders 
uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de 
inning, het beheer en de verdeling van de 
inkomsten. Een correcte verdeling is alleen 
mogelijk wanneer rechtenbeheerders een 
goede administratie bijhouden van leden, 
licenties en het gebruik van werken en 
andere materie. In voorkomende gevallen 
moeten ook gegevens door rechthebbenden 
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en gebruikers worden verstrekt en door de 
rechtenbeheerders worden gecontroleerd. 
Geïnde bedragen die verschuldigd zijn aan 
rechthebbenden moeten afzonderlijk van 
de eigen vermogensbestanddelen van de 
rechtenbeheerder worden beheerd en 
indien ze worden belegd in afwachting van 
de verspreiding naar de rechthebbenden, 
moet dit gebeuren in overeenstemming met 
het beleggingsbeleid dat is 
overeengekomen door de algemene 
vergadering van de rechtenbeheerder. Om 
een hoge mate van bescherming voor de 
rechten van rechthebbenden te handhaven 
en te waarborgen dat alle inkomsten die 
voortvloeien uit de exploitatie van hun 
rechten, aangroeien ten gunste van 
rechthebbenden, moeten de door de 
rechtenbeheerder belegde en aangehouden 
bedragen worden beheerd volgens 
voorwaarden die de rechtenbeheerder 
verplichten tot prudent handelen maar ook 
toestaan te besluiten over het zekerste en 
doelmatigste beleggingsbeleid. Dit moet 
het voor de rechtenbeheerder mogelijk 
maken te kiezen voor een toewijzing van 
vermogensbestanddelen die precies 
aansluit bij de aard en duur van de 
risicoblootstelling van belegde 
rechteninkomsten en die de aan 
rechthebbenden verschuldigde 
rechteninkomsten niet overmatig in gevaar 
brengt. Teneinde te waarborgen dat de aan 
de rechthebbenden verschuldigde bedragen 
correct en doeltreffend worden verspreid, 
is het bovendien noodzakelijk om van de 
rechtenbeheerders te eisen dat zij toegewijd 
en in goed vertrouwen redelijke 
maatregelen treffen om de betreffende 
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren. Ook moet worden voorzien in 
goedkeuring door de leden van 
rechtenbeheerders van regels voor situaties 
waarin door het ontbreken van 
geïdentificeerde of gelokaliseerde 
rechthebbenden, geïnde bedragen niet 
kunnen worden verspreid.

en gebruikers worden verstrekt en door de 
rechtenbeheerders worden gecontroleerd. 
Geïnde bedragen die verschuldigd zijn aan 
rechthebbenden moeten afzonderlijk van 
de eigen vermogensbestanddelen van de 
rechtenbeheerder worden beheerd en 
indien ze worden belegd in afwachting van 
de verspreiding naar de rechthebbenden, 
moet dit gebeuren in overeenstemming met 
het beleggingsbeleid dat is 
overeengekomen door de algemene 
vergadering van de rechtenbeheerder. Om 
een hoge mate van bescherming voor de 
rechten van rechthebbenden te handhaven 
en te waarborgen dat alle inkomsten die 
voortvloeien uit de exploitatie van hun 
rechten, aangroeien ten gunste van 
rechthebbenden, moeten de door de 
rechtenbeheerder belegde en aangehouden 
bedragen worden beheerd volgens 
voorwaarden die de rechtenbeheerder 
verplichten tot prudent handelen maar ook 
toestaan te besluiten over het zekerste en 
doelmatigste beleggingsbeleid. Dit moet 
het voor de rechtenbeheerder mogelijk 
maken te kiezen voor een veilige en 
winstgevende toewijzing van 
vermogensbestanddelen die de 
risicoblootstelling van belegde 
rechteninkomsten voorkomt en die de aan 
rechthebbenden verschuldigde 
rechteninkomsten niet in gevaar brengt. 
Teneinde te waarborgen dat de aan de 
rechthebbenden verschuldigde bedragen 
correct, tijdig en doeltreffend worden 
verspreid, is het bovendien noodzakelijk 
om van de rechtenbeheerders te eisen dat 
zij toegewijd en in goed vertrouwen 
redelijke maatregelen treffen om de 
betreffende rechthebbenden te identificeren 
en te lokaliseren. Ook moet worden 
voorzien in goedkeuring door de leden van 
rechtenbeheerders van regels voor situaties 
waarin door het ontbreken van 
geïdentificeerde of gelokaliseerde 
rechthebbenden, geïnde bedragen niet 
kunnen worden verspreid.
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Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Billijke handelsvoorwaarden bij 
licentieverlening zijn met name van belang 
om gebruikers de zekerheid te bieden dat 
zij de werken en ander beschermd 
materiaal waarvan een rechtenbeheerder de 
rechten vertegenwoordigt, in licentie 
kunnen nemen en om de vergoeding voor 
de rechthebbenden te waarborgen. 
Rechtenbeheerders en gebruikers moeten 
daarom in goed vertrouwen 
licentieonderhandelingen voeren en 
tarieven toepassen die op basis van 
objectieve criteria zijn vastgesteld.

(18) Billijke handelsvoorwaarden bij 
licentieverlening zijn met name van belang 
om gebruikers de zekerheid te bieden dat 
zij de werken en ander beschermd 
materiaal waarvan een rechtenbeheerder de 
rechten vertegenwoordigt, in licentie 
kunnen nemen en om de vergoeding voor 
de rechthebbenden te waarborgen. 
Rechtenbeheerders en gebruikers moeten 
daarom in goed vertrouwen 
licentieonderhandelingen voeren en 
tarieven toepassen die op basis van 
objectieve en niet-discriminerende criteria 
zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) Rechtenbeheerders moeten 
worden verplicht tot nauwe onderlinge 
samenwerking om de transparantie te 
vergroten en te voorkomen dat gebruikers 
meer dan een factuur ontvangen voor 
dezelfde rechten inzake dezelfde werken. 
Deze samenwerking moet onder meer 
bestaan uit het samenvoegen van 
informatie over licenties en het gebruik 
van werken in een gezamenlijke databank 
en uit gecoördineerde en gezamenlijke 
facturering en inning van 
rechteninkomsten.

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om te waarborgen dat rechthebbenden 
kunnen toezien op de prestaties van hun 
rechtenbeheerders en deze kunnen 
vergelijken met die van andere 
rechtenbeheerders, moeten de 
rechtenbeheerders een 
transparantiejaarverslag openbaar maken 
met vergelijkbare en gecontroleerde 
financiële gegevens die specifiek 
betrekking hebben op de activiteiten van 
rechtenbeheerders. Rechtenbeheerders 
moeten ook een speciaal jaarverslag 
openbaar maken over het gebruik van 
bedragen die zijn besteed aan sociale, 
culturele en educatieve diensten. Om te 
vermijden dat een buitensporige druk 
wordt gelegd op kleinere 
rechtenbeheerders en om de uit deze 

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

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) In de onlinemuzieksector, waar 
collectief beheer van auteursrechten op 
territoriale basis nog altijd de norm is, is 
het van wezenlijk belang om 
omstandigheden te scheppen die 
bevorderlijk zijn voor de meest 
doeltreffende licentiepraktijken van 
rechtenbeheerders in een context die in 
toenemende mate internationaal is. Het is 
daarom gepast om een samenstel van 
regels te voorzien ter coördinatie van de 
basisvoorwaarden voor multiterritoriale 
collectieve licentieverlening door 
rechtenbeheerders van onlinerechten van 
auteurs inzake muziekwerken. Deze regels 
moeten leiden tot de noodzakelijke 
minimumkwaliteit van de door 
rechtenbeheerders aangeboden 
grensoverschrijdende diensten, met name 
wat betreft de transparantie van het 
vertegenwoordigde repertoire en de 
nauwkeurigheid van de geldstromen in 
verband met het gebruik van de rechten. Ze 
moeten voorts een kader vormen dat de 
vrijwillige samenvoeging van 
muziekrepertoire en daarmee de 
vermindering van het aantal licenties dat 
een gebruiker nodig heeft om een 
multiterritoriale dienst te exploiteren, 
bevordert. Deze regels moeten het 
mogelijk maken dat een rechtenbeheerder 

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

een andere rechtenbeheerder verzoekt zijn 
repertoire op multiterritoriale basis te 
vertegenwoordigen wanneer hij niet zelf 
aan de voorschriften kan voldoen. Op de 
aangezochte rechtenbeheerder moet de 
plicht rusten om, mits hij repertoire 
samenvoegt en multiterritoriale licenties 
aanbiedt of verleent, het mandaat van de 
verzoekende rechtenbeheerder te 
aanvaarden, zonder zijn marktmacht te 
misbruiken. De ontwikkeling van wettige 
onlinemuziekdiensten in de Unie moet ook 
bijdragen aan de bestrijding van piraterij.

Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Digitale technologie maakt het voor 
rechtenbeheerders mogelijk 
geautomatiseerd toe te zien op het gebruik 
van in licentie gegeven muziekwerken door 
licentienemers en maakt facturering 
gemakkelijker. Industriële normen voor 
muziekgebruik, verkoopverslagen en 
facturering zijn van instrumenteel belang 
voor verbetering van de doelmatigheid van 
de gegevensuitwisseling tussen 
rechtenbeheerders en gebruikers. Bij het 
toezicht op het gebruik van licenties 
moeten bepaalde grondrechten in acht 
worden genomen, te weten het recht op 
eerbiediging van privé-, familie- en 
gezinsleven en het recht op 
gegevensbescherming. Om te waarborgen 
dat de doelmatigheidswinst tot snellere 
verwerking van financiële gegevens en 
uiteindelijk tot eerdere betaling aan 
rechthebbenden leidt, moeten 
rechtenbeheerders worden verplicht 
onverwijld facturen te zenden aan 
dienstenaanbieders en verschuldigde 

(27) Digitale technologie maakt het voor 
rechtenbeheerders mogelijk 
geautomatiseerd toe te zien op het gebruik 
van in licentie gegeven muziekwerken door 
licentienemers en maakt facturering 
gemakkelijker. Industriële normen voor 
muziekgebruik, verkoopverslagen en 
facturering zijn van instrumenteel belang 
voor verbetering van de doelmatigheid van 
de gegevensuitwisseling tussen 
rechtenbeheerders en gebruikers. Bij het 
toezicht op het gebruik van licenties 
moeten bepaalde grondrechten in acht 
worden genomen, te weten het recht op 
eerbiediging van privé-, familie- en 
gezinsleven en het recht op 
gegevensbescherming. Om te waarborgen 
dat de doelmatigheidswinst tot snellere 
verwerking van financiële gegevens en 
uiteindelijk tot eerdere betaling aan 
rechthebbenden leidt, moeten 
rechtenbeheerders worden verplicht 
onverwijld een onderlinge 
samenwerkingsprocedure vast te stellen 
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bedragen te betalen aan rechthebbenden. 
Deze eis kan alleen doeltreffend zijn als 
licentienemers zich maximaal inspannen 
om rechtenbeheerders tijdig van 
nauwkeurige verslagen over het gebruik 
van de werken te voorzien. 
Rechtenbeheerders mogen niet worden 
verplicht gebruikersverslagen met een 
eigen indeling te aanvaarden wanneer voor 
die verslagen veelgebruikte industriële 
normen beschikbaar zijn.

om ervoor te zorgen dat elke gebruiker 
één verzamelfactuur ontvangt en 
verschuldigde bedragen te betalen aan 
rechthebbenden. Deze eis kan alleen 
doeltreffend zijn als licentienemers zich 
maximaal inspannen om rechtenbeheerders 
tijdig van nauwkeurige verslagen over het 
gebruik van de werken te voorzien. 
Rechtenbeheerders mogen niet worden 
verplicht gebruikersverslagen met een 
eigen indeling te aanvaarden wanneer voor 
die verslagen veelgebruikte industriële 
normen beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter l
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) "onlinerechten inzake muziekwerken": 
elk van de rechten inzake een muziekwerk 
waarin de artikelen 2 en 3 van 
Richtlijn 2001/29/EG voorzien en die zijn 
voorgeschreven voor de verstrekking van 
een onlinemuziekdienst;

(l) "onlinerechten inzake muziekwerken": 
elk van de auteursrechten inzake een 
muziekwerk waarin de artikelen 2 en 3 van 
Richtlijn 2001/29/EG voorzien en die zijn 
voorgeschreven voor de verstrekking van 
een onlinemuziekdienst;

Or. en

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Rechtenbeheerders aanvaarden 
rechthebbenden, of andere leden zoals 
bedoeld in artikel 3, onder c), als lid als 
deze voldoen aan de vereisten voor het 
lidmaatschap. Zij mogen een 
lidmaatschapsaanvraag slechts afwijzen op 
grond van objectieve en niet-
discriminerende criteria. Deze criteria 
worden opgenomen in het statuut of de 
lidmaatschapsvoorwaarden van de 
rechtenbeheerder en worden openbaar 
gemaakt.

Or. en

Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Ten minste eenmaal per jaar wordt een 
algemene vergadering van de leden van de 
rechtenbeheerder bijeengeroepen. De 
algemene vergadering heeft de 
bevoegdheid de strategische besluiten in 
de rechtenbeheerder te nemen, waarbij de 
tenuitvoerlegging ervan gedelegeerd kan 
worden aan het orgaan dat de 
toezichthoudende functie uitvoert.

Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De algemene vergadering heeft de 
bevoegdheid om te besluiten over de 
benoeming of het ontslag van de 
directeuren en om hun beloning en andere 
emolumenten, zoals voordelen in natura, 
pensioentoekenningen, rechten op andere 
toekenningen en rechten op 
ontslagvergoedingen goed te keuren.

4. De algemene vergadering heeft de 
bevoegdheid om te besluiten over de 
benoeming of het ontslag van de 
directeuren, om hun algemene 
functioneren te monitoren en om hun 
beloning en andere emolumenten, zoals 
voordelen in natura, pensioentoekenningen, 
rechten op andere toekenningen en rechten 
op ontslagvergoedingen goed te keuren.

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtenbeheerder een toezichtfunctie instelt 
die verantwoordelijk is voor permanent 
toezicht op de activiteiten en de 
taakuitvoering van de personen die binnen 
de rechtenbeheerder zijn belast met 
bestuursverantwoordelijkheden. Om hun 

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

effectieve deelname te waarborgen, zijn de 
leden van de rechtenbeheerder, die 
verschillende categorieën rechthebbenden 
vertegenwoordigen, billijk en evenwichtig 
vertegenwoordigd in het orgaan dat deze 
functie uitoefent.

Or. en

Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het orgaan waaraan de 
toezichthoudende functie is toevertrouwd, 
brengt aan de in artikel 7 bedoelde 
algemene vergadering verslag uit over de 
uitoefening van zijn 
verantwoordelijkheden.

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en
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Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het is de rechtenbeheerder niet 
toegestaan om de rechteninkomsten en 
inkomsten uit beleggingen te gebruiken 
voor eigen rekening, met dien verstande 
dat hij zijn beheerskosten mag inhouden.

3. Het is de rechtenbeheerder niet 
toegestaan om de rechteninkomsten en 
inkomsten uit beleggingen te gebruiken 
voor eigen rekening, met dien verstande 
dat hij zijn beheerskosten mag inhouden 
overeenkomstig de regels waar in 
artikel 7, lid 5, onder d), naar verwezen 
wordt.

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de bedragen worden enkel direct of 
indirect geïnvesteerd in 
investeringsproducten waarbij de 
hoofdsom aan het eind van de looptijd van 
de producten niet is verminderd;
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Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de bedragen worden geïnvesteerd op 
een manier die de aan de rechthebbenden 
verschuldigde rechteninkomsten niet in 
gevaar brengt;

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtenbeheerder regelmatig en zorgvuldig 
de verschuldigde bedragen verdeelt en 
betaalt aan alle rechthebbenden die hij 
vertegenwoordigt. De rechtenbeheerder 
verricht deze verdeling en betalingen ten 
minste elk kwartaal. De rechtenbeheerder 
verricht de verdeling en betalingen 
nauwgezet en ziet daarbij toe op gelijke 
behandeling van alle categorieën 
rechthebbenden.

Or. en
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Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Wanneer de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen twee jaar na afloop 
van het boekjaar waarin de inning van de 
rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 
nog niet kunnen worden verdeeld en mits 
de rechtenbeheerder alle nodige 
maatregelen heeft getroffen om de 
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren, wijst de rechtenbeheerder de 
bedragen in kwestie in het belang van de 
rechthebbenden wier rechten hij beheert 
toe overeenkomstig artikel 7, lid 5, onder 
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rechthebbende om dergelijke bedragen van 
de rechtenbeheerder te vorderen.

b), onverminderd het recht van de 
rechthebbende om dergelijke bedragen van 
de rechtenbeheerder te vorderen.

Or. en

Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de doeleinden van lid 2 omvatten 
de maatregelen om de rechthebbenden te 
identificeren en te lokaliseren een controle 
van het lidmaatschapsregister en de 
openbaarmaking en bekendmaking aan de 
leden van de rechtenbeheerder van een lijst 
met werken en andere materie waarvoor 
een of meer rechthebbenden niet zijn 
geïdentificeerd of gelokaliseerd.

3. Voor de doeleinden van lid 2 treft de 
rechtenbeheerder effectieve maatregelen 
om de rechthebbenden te identificeren en 
te lokaliseren en zorgt voor passende 
veiligheidsmaatregelen om fraude tegen te 
gaan. Deze maatregelen omvatten een 
controle van het lidmaatschapsregister en 
de openbaarmaking en bekendmaking aan 
de leden van de rechtenbeheerder van een 
lijst met werken en andere materie 
waarvoor een of meer rechthebbenden niet 
zijn geïdentificeerd of gelokaliseerd, met 
inbegrip van, voor zover voorhanden, de 
titel van het werk, de naam van de auteur, 
de naam van de uitgever en andere 
beschikbare relevante informatie die 
nodig kan zijn voor de identificatie van de 
rechthebbenden.

Or. en

Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De rechtenbeheerder verdeelt en betaalt 
regelmatig, zonder vertraging na de 
inning van de rechteninkomsten, 
zorgvuldig en correct de aan andere 
rechtenbeheerders verschuldigde bedragen.
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Or. en

Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Licentievoorwaarden zijn gebaseerd op 
objectieve criteria, met name met 
betrekking tot tarieven.

2. Licentievoorwaarden zijn gebaseerd op 
objectieve en niet-discriminerende 
criteria, met name met betrekking tot 
tarieven.

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij ontstentenis van nationaal recht of 
bestuursrechtelijke bepalingen waarin 
wettelijke tarieven zijn vastgelegd, 
weerspiegelen de tarieven de economische 
waarde van de rechten in het 
handelsverkeer en de aard en de reikwijdte 
van het gebruik van de werken en ander 
beschermd materiaal en van de door de 
rechtenbeheerder verstrekte dienst.

Or. en

Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij ontstentenis van nationaal recht waarin 
de aan rechthebbenden verschuldigde 
bedragen met betrekking tot een recht op 

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

beloning en een recht op schadeloosstelling 
worden vastgesteld, baseert de 
rechtenbeheerder zijn eigen vaststelling 
van die verschuldigde bedragen op niet-
discriminerende criteria en op de 
economische waarde in het 
handelsverkeer van het auteursrecht en 
naburige rechten die vergoed of 
gecompenseerd worden en op de aard en 
de reikwijdte van het gebruik van de 
werken en ander beschermd materiaal.

Or. en

Amendement 35
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Rechtenbeheerders en gebruikers 
stellen procedures vast om ervoor te 
zorgen dat de gezamenlijk 
overeengekomen termijnen worden
geëerbiedigd en dat wederzijdse verzoeken 
binnen een redelijke termijn worden 
beantwoord.

Or. en

Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Rapportage en facturering

1. Rechtenbeheerders stellen passende 
communicatieprocedures vast die de 
gebruiker in staat stellen om alle nodige 
informatie over het gebruik van de 
licentie, met inbegrip van een verslag over 
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het feitelijke gebruik van de werken, 
accuraat te verstrekken aan de 
rechtenbeheerder, binnen de gezamenlijk 
overeengekomen termijn die geldt voor die 
licentie.
2. Rechtenbeheerders stellen een 
onderlinge samenwerkingsprocedure vast 
ten behoeve van hun rechthebbenden, 
leden en gebruikers. Deze 
samenwerkingsprocedure bestaat ten 
minste uit het samenvoegen van 
informatie over de verleende licenties en 
het gebruik van werken en ander 
beschermd materiaal in een gezamenlijke 
databank en uit gecoördineerde en 
gezamenlijke facturering en inning van 
rechteninkomsten.
3. De in lid 2 bedoelde 
samenwerkingsprocedure stelt de 
rechtenbeheerders in staat om de 
facturering van de gebruikers dusdanig te 
coördineren, dat een gebruiker één 
verzamelfactuur ontvangt voor de rechten 
inzake de werken en ander beschermd 
materiaal waarvoor een licentie is 
verleend. De verzamelfactuur is 
transparant en identificeert de betrokken 
rechtenbeheerders, de lijsten met werken 
en ander beschermd materiaal waarvoor 
een licentie is verleend en het feitelijke 
gebruik ervan. Op de factuur moeten 
daarnaast ten minste de proportionele 
bedragen die aan de rechthebbenden 
verschuldigd zijn en de bedragen die 
worden aangewend voor beheerskosten, 
duidelijk worden vermeld.

Or. en

Amendement 37
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat een 
rechtenbeheerder ten minste eenmaal per 
jaar op elektronische wijze de volgende 
informatie bekendmaakt aan elke 
rechthebbende die hij vertegenwoordigt:

De lidstaten zien erop toe dat een 
rechtenbeheerder ten minste eenmaal per 
jaar op elektronische wijze en in 
voorkomend geval op een regelmatiger 
basis via persoonlijke onlineaccounts de 
volgende informatie bekendmaakt aan elke 
rechthebbende die hij rechtstreeks 
vertegenwoordigt:

Or. en

Amendement 38
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) op verzoek: de toepasselijke 
licentieovereenkomsten en -tarieven;

Or. en

Amendement 39
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 40
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) standaardlicentieovereenkomsten en 
toepasselijke tarieven;

Schrappen

Or. en

Amendement 41
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) het repertoire en de rechten die hij 
vertegenwoordigt en de lidstaten die hij 
bestrijkt, voor zover de rechten niet 
worden beheerd in het kader van een 
verplichte regeling voor collectieve 
licentieverlening;

Or. en

Amendement 42
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) standaardlicentieovereenkomsten en 
toepasselijke tarieven;

Or. en

Amendement 43
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter f ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) het repertoire en de rechten die hij 
beheert en de lidstaten die onder een 
verplichte regeling voor collectieve 
licentieverlening vallen;

Or. en

Amendement 44
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 45
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De rechtenbeheerder biedt aanbieders 
van onlinemuziekdiensten de mogelijkheid 
om op elektronische wijze verslag te doen 
van het feitelijke gebruik van onlinerechten 
in muziekwerken. De rechtenbeheerder 
biedt het gebruik van ten minste één 
verslagmethode aan, rekening houdend met 
vrijwillige industriële normen of praktijken 

2. De rechtenbeheerder biedt aanbieders 
van onlinemuziekdiensten de mogelijkheid 
om overeenkomstig artikel 15 bis, lid 1, op 
elektronische wijze verslag te doen van het 
feitelijke gebruik van onlinerechten in 
muziekwerken. De rechtenbeheerder biedt 
het gebruik van ten minste één 
verslagmethode aan, rekening houdend met 
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die op internationaal niveau of op het 
niveau van de Unie zijn ontwikkeld voor 
de elektronische uitwisseling van 
dergelijke gegevens. Als de 
rechtenbeheerder voorziet in 
verslaglegging volgens een industriële 
norm voor de elektronische 
gegevensuitwisseling, kan hij weigeren 
verslagen van de gebruiker in een eigen 
indeling te aanvaarden.

vrijwillige industriële normen of praktijken 
die op internationaal niveau of op het 
niveau van de Unie zijn ontwikkeld voor 
de elektronische uitwisseling van 
dergelijke gegevens. Als de 
rechtenbeheerder voorziet in 
verslaglegging volgens een industriële 
norm voor de elektronische 
gegevensuitwisseling, kan hij weigeren 
verslagen van de gebruiker in een eigen 
indeling te aanvaarden.

Or. en

Amendement 46
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor de doeleinden van de leden 3 
en 4 stelt de rechtenbeheerder samen met 
andere rechtenbeheerders een 
samenwerkingsprocedure vast om ervoor 
te zorgen dat de aanbieder van 
onlinemuziekdiensten één 
verzamelfactuur ontvangt, zoals bepaald 
in artikel 15 bis.

Or. en

Amendement 47
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De rechtenbeheerder beschikt over 
toereikende procedures waarmee de 
aanbieder van onlinemuziekdiensten de 
juistheid van de factuur kan aanvechten, 
ook wanneer de aanbieder van 
onlinemuziekdiensten van een of meer 
rechtenbeheerders facturen ontvangt voor 

5. De rechtenbeheerder beschikt over 
toereikende procedures waarmee de 
aanbieder van onlinemuziekdiensten de 
juistheid van de factuur kan aanvechten, 
ook wanneer de aanbieder van 
onlinemuziekdiensten meer dan een
factuur ontvangt voor dezelfde 
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dezelfde onlinerechten inzake hetzelfde 
muziekwerk.

onlinerechten inzake hetzelfde 
muziekwerk.

Or. en

Amendement 48
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
rechtenbeheerder die multiterritoriale 
licenties voor onlinerechten inzake 
muziekwerken verleent, aan 
rechthebbenden verschuldigde bedragen 
die voortvloeien uit dergelijke licenties 
nauwkeurig en zonder vertraging verdeelt 
nadat het feitelijke gebruik van het werk is 
gemeld, tenzij verdere vertraging is toe te 
schrijven aan de aanbieder van 
onlinemuziekdiensten.

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
rechtenbeheerder die multiterritoriale 
licenties voor onlinerechten inzake 
muziekwerken verleent, aan 
rechthebbenden verschuldigde bedragen 
die voortvloeien uit dergelijke licenties 
nauwkeurig en zonder vertraging verdeelt 
nadat het feitelijke gebruik van het werk is 
gemeld overeenkomstig de in artikel 12, 
lid 1, bedoelde termijnen en frequentie, 
tenzij verdere vertraging is toe te schrijven 
aan de aanbieder van 
onlinemuziekdiensten.

Or. en

Amendement 49
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de aangezochte rechtenbeheerder al 
multiterritoriale licenties voor dezelfde 
categorie onlinerechten inzake 
muziekwerken in het repertoire van een of 
meer andere rechtenbeheerders verleent of 
aanbiedt, aanvaardt hij het verzoek.

Als de aangezochte rechtenbeheerder al 
multiterritoriale licenties voor dezelfde 
categorie onlinerechten inzake 
muziekwerken in het repertoire van een of 
meer andere rechtenbeheerders verleent of 
aanbiedt, aanvaardt hij het verzoek binnen 
een redelijke termijn.

Or. en
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Amendement 50
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 51
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 52
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 53
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 54
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De administratieve kosten van de 
toegang tot dergelijke 
geschillenbeslechting zijn billijk.

Or. en

Amendement 55
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) geschillen met een andere 
rechtenbeheerder over de toepassing van de 
artikelen 24, 25, 26, 28 en 29.

c) geschillen met een andere 
rechtenbeheerder over de toepassing van de 
artikelen 22, 23, 24, 25, 26, 28 en 29.

Or. en


