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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

I juli 2012 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv med allmänna bestämmelser om 
kollektiv förvaltning av upphovsrätt för alla sektorer. Förslaget innehåller dessutom särskilda 
bestämmelser om gränsöverskridande licensiering av musik på nätet. Förslaget bör övervägas 
mot bakgrund av kommissionens meddelande om en digital agenda för Europa från 2010 och 
Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. Syftet är att förenkla 
licensieringen av rättigheter och mer allmänt förenkla tillgången till attraktivt digitalt innehåll, 
särskilt i gränsöverskridande sammanhang, och därigenom säkerställa att konsumenter och 
företag kan dra full nytta av möjligheterna med den inre digitala marknaden.

Såsom konstateras i inremarknadsakten från april 2011 hör immateriella rättigheter till de 
områden där åtgärder krävs på EU-nivå för att bekämpa den rådande krisen, stimulera tillväxt 
och stärka förtroendet för den inre marknaden. Undersökningar visar att de kreativa 
industrierna ger ett betydande bidrag till medlemsstaternas BNP och sysselsättning. 
Förvaltningen av kollektiva rättigheter i EU är emellertid fortfarande otydligt utformad. De 
befintliga systemen för inkassering av intäkter, beräkning av tariffer och fördelning av 
inkasserade avgifter har diskuterats i flera år.

Rättighetshavarna klagar ofta över att de inte får vad de har rätt till. 
Upphovsrättsorganisationernas utdragna och otydliga förfaranden för betalning och fördelning 
av avgifter kan skapa förvirring och misstroende bland rättighetshavarna. Detta hindrar 
kreativiteten och leder till en mindre öppen inre marknad. Man efterfrågar även ökad klarhet 
när det gäller användningen av de belopp som inte kan fördelas. Användarna har å sin sida 
ofta svårt att förstå vilka avgifter de ska betala och vilka upphovsrättsorganisationer som är 
ansvariga för vilka avgifter.

Upphovsrättsorganisationerna tillhandahåller slutligen tjänster till en eller flera grupper av 
rättigheter och rättighetshavare i medlemsstaten, och är i många fall lagliga eller faktiska 
monopol. I nuläget kan man därför inte säga att det finns en verkligt konkurrenskraftig inre 
marknad på detta område. 

Föredragandens kommentarer

Kommissionens förslag utgör ett stort steg framåt på området för förvaltning av kollektiva 
rättigheter, och föredraganden instämmer i kommissionens åsikt att det behövs en rättslig ram 
på detta område.

Det krävs dock en djärvare inställning för att främja ökad innovation och intellektuellt 
skapande på den inre marknaden till fördel för konstnärer, tjänsteleverantörer, konsumenter 
och EU-ekonomin i stort. Föredraganden skulle bland annat vilja att direktivet leder till ökad 
insyn för både användare och rättighetshavare, minskade administrativa bördor och bättre 
skydd av rättighetshavarnas intressen. Syftet med detta yttrande är att bidra till uppnåendet av 
dessa mål genom att behandla följande huvudfrågor: 
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För att öka insynen för användarna och förebygga dubbelfakturering bör 
upphovsrättsorganisationerna för det första samarbeta på ett sådant sätt att de bildar en central 
kontaktpunkt för användarna. De bör samordna sitt arbete för att se till att användarna får en 
enda faktura. En nödvändig förutsättning för detta är ett välfungerande system för 
informationsutbyte mellan upphovsrättsorganisationerna. 

För det andra bör licenstarifferna/avgifterna vara mer transparenta. Den enda fakturan bör 
innehålla en tydlig angivelse av berörd upphovsrättorganisation, licensierade verk och deras 
faktiska användningsområden. I händelse av tvist bör oberoende och opartiska organ med 
lämplig sakkunskap finnas tillgängliga för att lösa sådana tvister. För att undvika 
fragmentering bör insynskraven dessutom gälla för alla upphovsrättsorganisationer. De 
tekniska framstegen bör också utnyttjas i direktivet, genom att användare, rättighetshavare 
och upphovsrättsorganisationer uppmuntras att samla in och dela information via individuella 
online-konton. 

För det tredje bör en aktsam användning av inkasserade intäkter främjas, och riskabla 
investeringar av intäkterna bör motverkas. Upphovsrättsorganisationerna bör avstå från att 
investera tillgångar på ett sätt som kan leda till förlust av intäkter som tillhör 
rättighetshavarna. 

För det fjärde bör rättighetshavarnas rättigheter och intressen skyddas bättre genom att det 
säkerställs att förvaltningen av deras rättigheter stöds av mer frekventa och regelbundna 
betalningar och fördelningar av beloppen samt ökad insyn i användningen av deras verk.

Föredraganden välkomnar slutligen avdelning III om gränsöverskridande licensiering av 
näträttigheter till musikaliska verk. Etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster, 
inklusive tjänster för förvaltning av kollektiva rättigheter över gränserna, utgör en hörnsten av 
den inre marknaden enligt fördraget och tjänstedirektivet, och bör därför genomföras fullt ut.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) När upphovsrättsorganisationer 
etablerar sig som tjänsteleverantörer i 
unionen måste de uppfylla de nationella 
kraven enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 
december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden18 vars syfte är att skapa en 

(3) När upphovsrättsorganisationer 
etablerar sig som tjänsteleverantörer i 
unionen måste de uppfylla de nationella 
kraven enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 
december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden18 vars syfte är att skapa en 
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rättslig ram för att säkerställa friheten att 
etablera och tillhandahålla tjänster mellan 
medlemsstaterna. Det betyder att 
upphovsrättsorganisationerna bör kunna 
tillhandahålla sina tjänster fritt över 
gränserna, för att representera 
rättighetshavare som är bosatta eller 
etablerade i andra medlemsstater eller 
utfärda licenser till användare som är 
bosatta eller etablerade i andra 
medlemsstater.

rättslig ram för att säkerställa friheten att 
etablera och tillhandahålla tjänster mellan 
medlemsstaterna. Artikel 17.11 i det 
direktivet innehåller ett undantag om att 
bestämmelserna i artikel 16 om frihet att 
tillhandahålla tjänster inte gäller 
immateriella rättigheter i sig. Undantaget 
rör dock inte tjänster i samband med 
förvaltning av immateriella rättigheter.
Det betyder att 
upphovsrättsorganisationerna bör kunna 
tillhandahålla sina tjänster fritt över 
gränserna, för att representera 
rättighetshavare som är bosatta eller 
etablerade i andra medlemsstater eller 
utfärda licenser till användare som är 
bosatta eller etablerade i andra 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Medlemmarna bör kunna ta del av 
övervakningen av 
upphovsrättsorganisationernas verksamhet. 
För detta bör upphovsrättsorganisationerna 
inrätta en övervakningsfunktion som är 
anpassad till den organisatoriska strukturen 
och som ger medlemmarna möjlighet att 

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

olika kategorier av rättighetshavare,
möjlighet att vara representerade i det 
organ som utövar denna funktion.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) En upphovsrättsorganisation 
inkasserar, förvaltar och fördelar intäkterna 
från rättigheter som rättighetshavarna har 
anförtrott dem. Dessa intäkter tillhör i 
slutändan rättighetshavarna, som kan vara 
medlemmar i den organisationen eller i en 
annan organisation. Det är därför viktigt att 
upphovsrättsorganisationerna utövar 
yttersta aktsamhet vid inkassering, 
förvaltning och fördelning av intäkterna. 
För korrekt fördelning krävs att 
upphovsrättsorganisationerna håller 
välfungerande register över medlemskap, 
licenser och utnyttjande av verk och andra 
alster. Där det är lämpligt bör också 
rättighetshavare och användare lämna in 
uppgifter som verifieras av 
upphovsrättsorganisationerna. De belopp 
som har inkasserats för rättighetshavarnas 
räkning bör förvaltas separat från 
upphovsrättsorganisationernas egna 
tillgångar och om de investeras i väntan på 
fördelningen till rättighetshavarna bör detta 
göras enligt investeringsprinciper som har 
fastslagits vid upphovsrättsorganisationens 
bolagsstämma. Med tanke på kvalificerat 

(15) En upphovsrättsorganisation 
inkasserar, förvaltar och fördelar intäkterna 
från rättigheter som rättighetshavarna har 
anförtrott dem. Dessa intäkter tillhör i 
slutändan rättighetshavarna, som kan vara 
medlemmar i den organisationen eller i en 
annan organisation. Det är därför viktigt att 
upphovsrättsorganisationerna utövar 
yttersta aktsamhet vid inkassering, 
förvaltning och fördelning av intäkterna. 
För korrekt fördelning krävs att 
upphovsrättsorganisationerna håller 
välfungerande register över medlemskap, 
licenser och utnyttjande av verk och andra 
alster. Där det är lämpligt bör också 
rättighetshavare och användare lämna in 
uppgifter som verifieras av 
upphovsrättsorganisationerna. De belopp 
som har inkasserats för rättighetshavarnas 
räkning bör förvaltas separat från 
upphovsrättsorganisationernas egna 
tillgångar och om de investeras i väntan på 
fördelningen till rättighetshavarna bör detta 
göras enligt investeringsprinciper som har 
fastslagits vid upphovsrättsorganisationens 
bolagsstämma. Med tanke på kvalificerat 
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skydd för rättighetshavarnas rättigheter och 
för att säkerställa att alla intäkter som 
härrör från utnyttjandet av deras rättigheter 
fördelas till rättighetshavarna, bör de 
investeringar som görs och hålls av en 
upphovsrättsorganisation förvaltas i 
enlighet med kriterier som förpliktar 
organisationen att agera aktsamt, samtidigt 
som den ges möjlighet att fatta beslut om 
den säkraste och effektivaste 
investeringspolitiken. Detta bör ge 
upphovsrättsorganisationen möjlighet att 
välja en fördelning av tillgångar som är 
bäst lämpad med tanke på hur de 
investerade intäkterna utsätts för risker och 
som inte i onödan äventyrar de 
rättighetsintäkter som rättighetshavarna är 
berättigade till. För att säkerställa att de 
belopp som ska tillfalla rättighetshavarna 
fördelas korrekt och effektivt är det också 
nödvändigt att kräva att 
upphovsrättsorganisationerna vidtar 
tillbörliga och rimliga åtgärder med god 
vilja för att identifiera och lokalisera 
relevanta rättighetshavare. Det är också 
lämpligt att låta medlemmarna i 
upphovsrättsorganisationer ge sitt 
medgivande till regler för situationer där 
inkasserade belopp inte kan fördelas för att 
det inte har gått att identifiera eller 
lokalisera en rättighetshavare.

skydd för rättighetshavarnas rättigheter och 
för att säkerställa att alla intäkter som 
härrör från utnyttjandet av deras rättigheter 
fördelas till rättighetshavarna, bör de 
investeringar som görs och hålls av en 
upphovsrättsorganisation förvaltas i 
enlighet med kriterier som förpliktar 
organisationen att agera aktsamt, samtidigt 
som den ges möjlighet att fatta beslut om 
den säkraste och effektivaste 
investeringspolitiken. Detta bör ge 
upphovsrättsorganisationen möjlighet att 
välja en säker och lönsam fördelning av 
tillgångar som förhindrar att de 
investerade intäkterna utsätts för risker och 
som inte i onödan äventyrar de 
rättighetsintäkter som rättighetshavarna är 
berättigade till. För att säkerställa att de 
belopp som ska tillfalla rättighetshavarna 
fördelas korrekt, snabbt och effektivt är det 
också nödvändigt att kräva att 
upphovsrättsorganisationerna vidtar 
tillbörliga och rimliga åtgärder med god 
vilja för att identifiera och lokalisera 
relevanta rättighetshavare. Det är också 
lämpligt att låta medlemmarna i 
upphovsrättsorganisationer ge sitt 
medgivande till regler för situationer där 
inkasserade belopp inte kan fördelas för att 
det inte har gått att identifiera eller 
lokalisera en rättighetshavare.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Skäliga affärsvillkor för licensieringen 
är särskilt viktiga för att säkerställa att 
användarna kan skaffa licens för de verk 
och andra skyddade alster vars rättigheter 
upphovsrättsorganisationen representerar 

(18) Skäliga affärsvillkor för licensieringen 
är särskilt viktiga för att säkerställa att 
användarna kan skaffa licens för de verk 
och andra skyddade alster vars rättigheter 
upphovsrättsorganisationen representerar 
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och för att säkerställa ersättningen till 
rättighetshavarna. 
Upphovsrättsorganisationerna och 
användarna bör därför licensförhandla med 
god vilja och tillämpa tariffer som fastställs 
enligt objektiva kriterier.

och för att säkerställa ersättningen till 
rättighetshavarna. 
Upphovsrättsorganisationerna och 
användarna bör därför licensförhandla med 
god vilja och tillämpa tariffer som fastställs 
enligt objektiva och icke-diskriminerande
kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) För att öka insynen och förhindra 
att användarna får fler än en faktura för 
samma rättigheter i samma verk bör 
upphovsrättsorganisationerna vara 
skyldiga att samarbeta nära med 
varandra. Samarbetet bör omfatta delande 
av information om licenser och 
användning av verk i en gemensam 
databas, samordnad och gemensam 
fakturering samt inkassering av 
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rättighetsintäkter.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) För att se till att rättighetshavarna kan 
övervaka hur deras 
upphovsrättsorganisationer fungerar och 
jämföra resultaten, bör 
upphovsrättsorganisationerna offentliggöra 
en årlig insynsrapport som innehåller 
jämförbar reviderad finansiell information 
som särskilt gäller 
upphovsrättsorganisationsverksamheten. 
Upphovsrättsorganisationerna bör också 
offentliggöra en årlig specialrapport om 
användningen av de belopp som avdelats 
för sociala, kulturella och 
utbildningsrelaterade tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Genom digital teknik kan 
upphovsrättsorganisationerna genomföra 
automatisk övervakning av hur 
licensinnehavarna använder de licensierade 
musikaliska verken och underlätta 
faktureringen. Användning av 
branschnormer för musikanvändning, 
försäljningsrapportering och fakturering är 
avgörande för effektivare utväxling av 
uppgifter mellan 
upphovsrättsorganisationer och användare. 
Övervakningen av hur licenser används bör 
göras med respekt för grundläggande 
rättigheter, dvs. rätten till respekt för 
privat- och familjeliv och skyddet av 
uppgifter. För att säkerställa att dessa 
effektivitetsvinster ger snabbare hantering 
av ekonomiska uppgifter och i slutändan 
snabbare betalningar till rättighetshavarna 
bör upphovsrättsorganisationerna vara 
skyldiga att utan dröjsmål fakturera 
tjänsteleverantörerna och fördela 
utestående belopp till rättighetshavarna. 
För att detta krav ska fungera effektivt är 
det nödvändigt att licensinnehavarna gör 
allt som står i deras makt för att ge 
upphovsrättsorganisationerna korrekta och 
regelbundna rapporter om hur verken 
används. Upphovsrättsorganisationerna 
behöver inte godta rapporter från 
användarna i godtyckligt format när det 
finns allmänt gällande branschnormer.

(27) Genom digital teknik kan 
upphovsrättsorganisationerna genomföra 
automatisk övervakning av hur 
licensinnehavarna använder de licensierade 
musikaliska verken och underlätta 
faktureringen. Användning av 
branschnormer för musikanvändning, 
försäljningsrapportering och fakturering är 
avgörande för effektivare utväxling av 
uppgifter mellan 
upphovsrättsorganisationer och användare. 
Övervakningen av hur licenser används bör 
göras med respekt för grundläggande 
rättigheter, dvs. rätten till respekt för 
privat- och familjeliv och skyddet av 
uppgifter. För att säkerställa att dessa 
effektivitetsvinster ger snabbare hantering 
av ekonomiska uppgifter och i slutändan 
snabbare betalningar till rättighetshavarna 
bör upphovsrättsorganisationerna vara
skyldiga att inrätta ett gemensamt 
samarbetsförfarande för att se till att varje 
användare får en enda gemensam faktura 
och utan dröjsmål fördela utestående 
belopp till rättighetshavarna. För att detta 
krav ska fungera effektivt är det 
nödvändigt att licensinnehavarna gör allt 
som står i deras makt för att ge 
upphovsrättsorganisationerna korrekta och 
regelbundna rapporter om hur verken 
används. Upphovsrättsorganisationerna 
behöver inte godta rapporter från 
användarna i godtyckligt format när det 
finns allmänt gällande branschnormer.

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) näträttigheter till musikaliska verk: de 
rättigheter till ett musikaliskt verk som
utfärdas enligt artiklarna 2 och 3 i direktiv 
2001/29/EG och som krävs för att få 
tillhandahålla musiktjänster på nätet,

l) näträttigheter till musikaliska verk: 
upphovsmannens rättigheter till ett 
musikaliskt verk vilka utfärdas enligt 
artiklarna 2 och 3 i direktiv 2001/29/EG 
och som krävs för att få tillhandahålla 
musiktjänster på nätet,

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 4



PE508.055v01-00 14/32 PA\931545SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Upphovsrättsorganisationerna ska godta 
rättighetshavare eller andra medlemmar 
enligt vad som avses i artikel 3 c som 
medlemmar om de uppfyller kraven för 
medlemskap. De kan endast avslå begäran 
om medlemskap på grundval av objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier. Dessa 
kriterier ska anges i 
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allmänt tillgängliga. upphovsrättsorganisationens stadga eller 
medlemskapsvillkor och de ska vara 
allmänt tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Bolagsstämma för medlemmarna i en 
upphovsrättsorganisation ska 
sammankallas minst en gång per år. 
Bolagsstämman ska ha befogenhet att 
fatta de strategiska besluten för 
upphovsrättsorganisationen. 
Genomförandet av besluten kan delegeras 
till det organ som utövar 
tillsynsfunktionen.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bolagsstämman ska ha befogenhet att 
avgöra om utnämning eller avskedande av 
direktörer och godkänna deras ersättning 
och andra fördelar såsom icke-monetära 
fördelar, pensionsfördelar, rätt till andra 
fördelar och rätt till avgångsvederlag.

4. Bolagsstämman ska ha befogenhet att 
avgöra om utnämning eller avskedande av 
direktörer, övervaka deras allmänna 
prestationer och godkänna deras ersättning 
och andra fördelar såsom icke-monetära 
fördelar, pensionsfördelar, rätt till andra 
fördelar och rätt till avgångsvederlag.

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det organ som anförtros 
tillsynsfunktionen ska rapportera om 
utövandet av sina ansvarsskyldigheter till 
den bolagsstämma som avses i artikel 7.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En upphovsrättsorganisation ska inte få 
använda rättighetsintäkter och andra 
inkomster som härrör från investeringar för 
egen räkning, utom när det gäller avdrag 
för förvaltningsavgifter.

3. En upphovsrättsorganisation ska inte få 
använda rättighetsintäkter och andra 
inkomster som härrör från investeringar för 
egen räkning, utom när det gäller avdrag 
för förvaltningsavgifter i enlighet med de 
bestämmelser som avses i artikel 7.5 d.
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Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Tillgångarna ska direkt eller indirekt 
investeras endast i investeringsprodukter 
där det nominella beloppet inte minskas 
vid slutet av produkternas löptid.

Or. en

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Tillgångarna ska investeras på ett sätt 
som inte skadar eventuella 
rättighetsintäkter som rättighetshavarna 
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är berättigade till.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationen regelbundet 
och korrekt fördelar och betalar utestående 
belopp till alla rättighetshavare som 
organisationen representerar. 
Upphovsrättsorganisationen ska göra 
fördelning och betalning minst varje 
kvartal. Fördelning och betalning ska göras 
korrekt och alla kategorier av 
rättighetshavare ska behandlas lika.

Or. en

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får tillåta att 
upphovsrättsorganisationerna gör 
undantag från den fördelnings- och 
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betalningsfrekvens som anges i punkt 1 i 
situationer där detta är motiverat av 
objektiva skäl kopplade i synnerhet till 
rapportering från användare, 
identifiering av rättigheter och 
rättighetshavare eller till matchning av 
information om verk och andra alster med 
rättighetshavare som hindrar 
upphovsrättsorganisationen från att följa 
den frekvens och de tidsfrister som anges i 
den punkten. I sådana situationer ska 
upphovsrättsorganisationerna göra 
fördelningen och betalningen till 
rättighetshavarna senast 12 månader efter 
det att rättighetsintäkterna inkasserades.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om utestående belopp inte kan fördelas 
till rättighetshavare och det har gått två år
från slutet av det räkenskapsår då 
rättighetsintäkterna i fråga inkasserades, 
och förutsatt att 
upphovsrättsorganisationen har vidtagit 
alla nödvändiga åtgärder för att identifiera 
och lokalisera rättighetshavaren i fråga, ska 
upphovsrättsorganisationen enligt 
artikel 7.5 b fördela medlen i de 
rättighetshavares bästa intresse vilkas 
rättigheter den förvaltar, utan att detta 
påverkar rättighetshavarens rätt att kräva 
att organisationen betalar ut beloppet.

Or. en
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Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpning av punkt 2 ska 
åtgärderna för att identifiera och lokalisera 
rättighetshavare omfatta granskning av 
medlemsregister och att ge 
upphovsrättsorganisationens medlemmar 
och allmänheten tillgång till förteckningar 
över verk och andra alster för vilka en eller 
flera rättighetshavare inte har identifierats 
eller lokaliserats.

3. Vid tillämpning av punkt 2 ska 
upphovsrättsorganisationen fastställa 
ändamålsenliga åtgärder för att identifiera 
och lokalisera rättighetshavare, med 
lämpliga garantier för att avskräcka från 
bedrägeri. Sådana åtgärder ska omfatta 
granskning av medlemsregister och att ge 
upphovsrättsorganisationens medlemmar 
och allmänheten tillgång till förteckningar 
över verk och andra alster för vilka en eller 
flera rättighetshavare inte har identifierats 
eller lokaliserats, om så är möjligt och om 
uppgifterna finns tillgängliga, verkets 
titel, upphovsmannens namn, utgivarens 
namn och alla andra relevanta uppgifter 
som kan behövas för att identifiera 
rättighetshavarna.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Upphovsrättsorganisation ska utan 
dröjsmål efter inkasseringen av 
rättighetsintäkterna regelbundet och 
korrekt fördela och betala utestående 
belopp till andra 
upphovsrättsorganisationer.

Or. en
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Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Licensieringsvillkoren ska basera sig på 
objektiva kriterier, i synnerhet när det 
gäller tariffer.

2. Licensieringsvillkoren ska basera sig på 
objektiva och icke-diskriminerande
kriterier, i synnerhet när det gäller tariffer.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I avsaknad av nationella lagar eller andra 
administrativa bestämmelser om 
obligatoriska tariffer ska tarifferna 
återspegla det ekonomiska handelsvärdet 
för rättigheterna, arten och
användningsområdet för verk och andra 
skyddade alster samt det ekonomiska 
värdet för de tjänster som 
upphovsrättsorganisationen tillhandahåller.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om det inte finns nationell lagstiftning som 
reglerar belopp som ska betalas till 
rättighetshavare i samband med rätt till 
ersättning och rätt till kompensation, ska 
upphovsrättsorganisationen fastställa de 
utestående beloppen på grundval av icke-
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rättigheternas handelsvärde. diskriminerande kriterier och
rättigheternas handelsvärde i handeln med 
upphovsrätt och närstående rättigheter 
som ersätts eller kompenseras samt arten 
och användningsområdet för verk och 
andra skyddade alster.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Upphovsrättsorganisationer och 
användare ska inrätta förfaranden för att 
se till att de gemensamt överenskomna 
tidsfristerna följs och att svar på deras 
respektive förfrågningar lämnas inom en 
rimlig tidsperiod.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Rapportering och fakturering

1. Upphovsrättsorganisationerna ska 
inrätta lämpliga 
kommunikationsförfaranden så att 
användarna kan lämna all nödvändig 
information om användningen av 
licenser, inbegripet en rapport om verkens 
faktiska användning, till 
upphovsrättsorganisationen på ett korrekt 
sätt och inom den tidsfrist som 
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gemensamt överenskommits med 
avseende på den berörda licensen.
2. Upphovsrättsorganisationerna ska 
inrätta ett gemensamt 
samarbetsförfarande till sina 
rättighetshavares, medlemmars och 
användares förmån. 
Samarbetsförfarandet ska åtminstone 
omfatta delande av information om 
utfärdade licenser och användning av 
verk och andra skyddade alster i en 
gemensam databas, samordnad och 
gemensam fakturering samt inkassering 
av rättighetsintäkter.
3. Det samarbetsförfarande som avses i 
punkt 2 ska göra det möjligt för 
upphovsrättsorganisationerna att 
samordna faktureringen av användarna 
på ett sådant sätt att varje användare får 
en enda faktura för sina rättigheter i de 
verk och andra skyddade alster som har 
licensierats. Fakturan ska vara klar och 
tydlig och innehålla uppgifter om berörda 
upphovsrättsorganisationer, en 
förteckning över de verk och andra 
skyddade alster som har licensierats samt 
motsvarande faktiska 
användningsområden. På fakturan ska 
det också tydligt anges åtminstone de 
proportionella belopp som ska betalas till 
rättighetshavaren samt de belopp som ska 
täcka förvaltningsavgifter.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 16 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att varje 
upphovsrättsorganisation minst en gång om 
året och på elektronisk väg gör minst 

Medlemsstaterna ska se till att varje 
upphovsrättsorganisation minst en gång om 
året och på elektronisk väg och vid behov 
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följande information tillgänglig för alla 
rättighetshavare som den representerar:

mer regelbundet genom individuella 
online-konton gör minst följande 
information tillgänglig för alla 
rättighetshavare som den direkt 
representerar:

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) På begäran, tillämpliga 
licensieringsavtal och tariffer.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Standardlicensieringsavtal och 
tillämpliga tariffer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Den repertoar och rättigheter som 
organisationen förvaltar och de 
medlemsstater som omfattas, i den 
utsträckning rättigheterna inte förvaltas 
enligt ett obligatoriskt system för kollektiv 
licensiering.

Or. en

Ändringsförslag 42

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Standardlicensieringsavtal och 
tillämpliga tariffer.

Or. en
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Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Den repertoar och de rättigheter som 
organisationen förvaltar och de 
medlemsstater som omfattas av ett 
obligatoriskt system för kollektiv 
licensiering.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upphovsrättsorganisationen ska ge 2. Upphovsrättsorganisationen ska i 
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leverantörerna av musiktjänster på nätet 
möjligheten att på elektronisk väg 
rapportera den faktiska användningen av 
näträttigheter till musikaliska verk. 
Upphovsrättsorganisationen ska ge 
möjlighet att använda minst en 
rapporteringsmetod som följer frivilliga 
branschnormer eller -förfaranden som har 
tagits fram på internationell nivå eller 
unionsnivå för elektronisk utväxling av 
sådana uppgifter. 
Upphovsrättsorganisationen kan vägra att 
godta rapporter från användarna i 
användardefinierat format, om 
organisationen har erbjudit möjlighet att 
göra rapporteringen med användning av en 
branschnorm för elektronisk utväxling av 
uppgifter.

enlighet med artikel 15a.1 ge 
leverantörerna av musiktjänster på nätet 
möjligheten att på elektronisk väg 
rapportera den faktiska användningen av 
näträttigheter till musikaliska verk. 
Upphovsrättsorganisationen ska ge 
möjlighet att använda minst en 
rapporteringsmetod som följer frivilliga 
branschnormer eller -förfaranden som har 
tagits fram på internationell nivå eller 
unionsnivå för elektronisk utväxling av 
sådana uppgifter. 
Upphovsrättsorganisationen kan vägra att 
godta rapporter från användarna i 
användardefinierat format, om 
organisationen har erbjudit möjlighet att 
göra rapporteringen med användning av en 
branschnorm för elektronisk utväxling av 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 46

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vid tillämpning av punkterna 3 och 4 
ska upphovsrättsorganisationen inrätta ett 
samarbetsförfarande med andra 
upphovsrättsorganisationer för att 
säkerställa att en enda faktura utfärdas 
till leverantören av musiktjänster på nätet 
enligt vad som anges i artikel 15a.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Upphovsrättsorganisationen ska ge 
leverantören av musiktjänster på nätet 
tillgång till lämpliga förfaranden för att 
ifrågasätta fakturans korrekthet, inbegripet 
när leverantören av musiktjänster på nätet 
får fakturor från en eller flera 
upphovsrättsorganisationer för samma 
näträttigheter till samma musikaliska verk.

5. Upphovsrättsorganisationen ska ge 
leverantören av musiktjänster på nätet 
tillgång till lämpliga förfaranden för att 
ifrågasätta fakturans korrekthet, inbegripet 
när leverantören av musiktjänster på nätet 
får fler än en faktura för samma 
näträttigheter till samma musikaliska verk.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
upphovsrättsorganisation som utfärdar 
gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk fördelar 
utestående belopp från sådana licenser till 
rättighetshavarna korrekt och utan dröjsmål 
efter att den faktiska användningen av 
verket har rapporteras, utom om 
eventuella ytterligare fördröjningar kan 
tillskrivas leverantören av musiktjänster på 
nätet.

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
upphovsrättsorganisation som utfärdar 
gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk fördelar 
utestående belopp från sådana licenser till 
rättighetshavarna korrekt och utan dröjsmål 
efter att den faktiska användningen av 
verket har rapporterats enligt tidsfrister 
och den frekvens som anges i artikel 12.1, 
utom om eventuella ytterligare 
fördröjningar kan tillskrivas leverantören 
av musiktjänster på nätet.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den tillfrågade 2. Den tillfrågade 
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upphovsrättsorganisationen ska godta en 
sådan begäran om den redan utfärdar eller 
erbjuder sig att utfärda gränsöverskridande 
licenser för samma kategorier av 
näträttigheter till musikaliska verk i 
repertoaren hos en eller flera 
upphovsrättsorganisationer.

upphovsrättsorganisationen ska inom 
rimlig tid godta en sådan begäran om den 
redan utfärdar eller erbjuder sig att utfärda 
gränsöverskridande licenser för samma 
kategorier av näträttigheter till musikaliska 
verk i repertoaren hos en eller flera 
upphovsrättsorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

allmänheten sina radio- eller teveprogram 
före, samtidigt med den ursprungliga 
sändningen eller senare, såväl som allt 
material på nätet som sändningsföretaget 
har producerat och som utgör komplement 
till den ursprungliga utsändningen av dess 
radio- eller teveprogram.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationerna ger sina 
medlemmar och rättighetshavare tillgång 
till effektiva och snabba förfaranden för 
klagomålshantering och tvistlösning, 
särskilt rörande tillstånd att förvalta 
rättigheter och avslutande eller återtagande 
av rättigheter, villkor för medlemskap, 
inkassering av utestående belopp till 
rättighetshavare, avdrag och fördelning. 
Klagomåls- och tvistlösningsförfaranden 
ska finnas tillgängliga för både 
upphovsrätt och närstående rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att tvister 
mellan upphovsrättsorganisationer och 
användare rörande gällande och föreslagna 
licensieringsvillkor, tariffer och vägran att 

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

tariffer och vägran att utfärda en licens kan 
hänvändas till ett specialiserat, oberoende 
och opartiskt organ för tvistlösning eller, 
om så är lämpligt, till domstol.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De administrativa kostnaderna för att 
begära tvistlösning ska vara skäliga.

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tvister med en annan 
upphovsrättsorganisation om tillämpning 
av artiklarna 24, 25, 26, 28 och 29.

c) Tvister med en annan 
upphovsrättsorganisation om tillämpning 
av artiklarna 22, 23, 24, 25, 26, 28 och 29.

Or. en


