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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen sigter med det foreliggende lovgivningsmæssige forslag til direktiv på at 
skabe passende retlige rammer for den kollektive rettighedsforvaltning, der varetages af 
forvaltningsselskaber på vegne af rettighedshavere, idet der hermed etableres en række regler, 
som sikrer bedre styring og større gennemsigtighed i alle forvaltningsselskaber, og som 
tilskynder til og fremmer selskabernes multiterritoriale forvaltning af ophavsmænds 
licensrettigheder til deres musikværker, ikke mindst i det nye digitale miljø.

Hermed imødekommer Kommissionen gentagne opfordringer fra Parlamentet, fremsat i en 
række beslutninger fra 20041, 20072 og 20083, om at foreslå en bindende retsakt på området. 
Det skal dog understreges, at ikke alle Parlamentets synspunkter er blevet imødekommet, 
navnlig spørgsmålet om grænseoverskridende licenser til online-musikrettigheder som 
omhandlet i Kommissionens henstilling fra 20054.

Den gældende lovgivning vedrørende ophavsret i EU har ikke kunnet holde trit med den 
hurtige udvikling i det digitale samfund. Online-licensering skal gøre det lettere at få adgang 
til online-musikindhold i hele EU (download- og streamingtjenester), og de 
forvaltningsselskaber, der er etableret i EU, skal udstede licenser også til online-
tjenesteudbydere, som er etableret i udlandet, for så vidt angår musik, der har sin oprindelse i 
udlandet. Disse spørgsmål har konsekvenser for de kommercielle aspekter af intellektuel 
ejendomsret og konkurrenceevnen, ligesom de har en klart international dimension. 
Tilvejebringelsen af ensartede konkurrencevilkår blandt forvaltningsselskaber via indførelse 
af fælles standarder for styring og gennemsigtighed for alle selskaber bør derfor lette 
adgangen til online-musik.

Ordføreren ønsker at sikre, at de skærpede krav til forvaltningsselskabernes gennemsigtighed 
og administrative kapacitet, som vil følge af denne lovgivning, ikke fører til 
forskelsbehandling af EU-baserede forvaltningsselskaber og kommercielle agenter i forhold 
til deres ikke-EU-baserede konkurrenter, der opererer på EU-markedet, og at der ikke skabes 
incitamenter til dannelse af offshore-forvaltningsselskaber. Samtidig ønsker ordføreren at 
sikre, at EU-forvaltningsselskaber fortsat vil spille en vigtig rolle for bevaringen af den 
kulturelle mangfoldighed og kan blive attraktive partnere for europæiske og internationale 
kunstnere inden for rettighedsforvaltning, samtidig med det sikres, at rettighedshaverne får 
deres betaling til tiden og bevarer deres ultimative kontrol med, hvem der skal repræsentere 
dem for hvilke rettigheder. 

Handelspolitikkens rolle på dette område går, når alt kommer til alt, i alt væsentligt ud på at 
yde støtte – ved at fjerne unødige barrierer og fremme konkurrenceevnen internationalt. Der 
anlægges derfor i denne udtalelse en moderat tilgang, begrænset til de aspekter af 
Kommissionens forslag, der er mest relevante for den internationale handel.

ÆNDRINGSFORSLAG
                                               
1 Beslutning af 15.1.2004 (EUT C 92 E af 16.4.2004, s. 425).
2 Beslutning af 13.3.2007 (EUT C 301 E af 13.12.2007, s. 64).
3 Beslutning af 25.9.2008 (EUT C 8 E af 14.1.2010, s. 105).
4 EUT L 276 af 21.10.2005, s. 54.
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Udvalget om International Handel opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 1 a og 1 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit I, afsnit II, artikel 13-18, samt 
afsnit IV med undtagelse af artikel 36 og 
40, finder endvidere anvendelse på 
forvaltningsselskaber, der er etableret 
uden for Unionen, for så vidt angår de af 
deres operationer, der finder sted inden 
for Unionen.
Afsnit I, afsnit II, artikel 10, artikel 11, 
stk. 1, og artikel 12, 15, 16, 18, 19 og 20, 
afsnit III samt afsnit IV, artikel 34, 35, 37 
og 38, finder endvidere anvendelse på 
uafhængige rettighedsforvaltere etableret 
i eller uden for Unionen, der fungerer 
som agenter for rettighedshavere for 
forvaltningen af deres rettigheder på et 
kommercielt grundlag.

Or. en

Begrundelse

Forslaget til direktiv stiller visse krav til gennemsigtighed og administrativ kapacitet i 
forbindelse med rettighedsforvaltning i EU. På et konkurrencebaseret internationalt marked 
må disse bestemmelser ikke føre til forskelsbehandling af hjemlige (EU-) operatører. Visse af 
direktivets bestemmelser som angivet ovenfor bør derfor finde anvendelse på alle de 
kollektive forvaltningsselskaber, der opererer i Unionen, uanset om de er etableret uden for 
samme. Dette skulle gøre det muligt at undgå, at europæiske forvaltningsselskaber stilles 
dårligere end ikke-EU-foretagender, og bidrage til at undgå, at rettighedsforvaltningen flyttes 
til offshore-selskaber uden for EU.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "forvaltningsselskab": enhver 
organisation, som er godkendt ved lov eller 
ved overdragelse fra, licens fra eller anden 
kontraktmæssig aftale med mere end én 
rettighedshaver til at forvalte ophavsret 
eller ophavsretsbeslægtede rettigheder som 
eneste eller primære formål, og som er ejet 
eller kontrolleret af dens medlemmer

a) "forvaltningsselskab": enhver 
organisation, som er godkendt ved lov eller 
ved overdragelse fra, licens fra eller anden 
kontraktmæssig aftale med mere end én 
rettighedshaver til at forvalte ophavsret 
eller ophavsretsbeslægtede rettigheder som 
eneste eller primære formål, og som er ejet 
eller kontrolleret af dens medlemmer eller 
helt eller delvist ejet af et eller flere 
forvaltningsselskaber

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør også gælde for datterselskaber for at forebygge omgåelse af kravene og 
skabelse af ulige vilkår blandt konkurrenter. Se også ændringsforslag til artikel 31.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rettighedshaverne skal have ret til at 
give et forvaltningsselskab efter eget valg 
bemyndigelse til at forvalte rettigheder, 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser efter eget
valg i medlemsstaterne efter eget valg, 
uanset i hvilken medlemsstat 
forvaltningsselskabet eller
rettighedshaverne er hjemmehørende eller 
etableret, eller hvilken nationalitet de har.

2. Rettighedshaverne skal have ret til at 
give et forvaltningsselskab efter eget valg, 
der er etableret i Unionen, bemyndigelse 
til at forvalte rettigheder, kategorier af 
rettigheder eller typer af værker og andre 
frembringelser efter eget valg i 
medlemsstaterne efter eget valg, uanset
hvor rettighedshaverne er hjemmehørende 
eller etableret, eller hvilken nationalitet de 
har.

Or. en
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Begrundelse

Hermed får rettighedshavere med bopæl uden for EU mulighed for at indgå en kontrakt med 
forvaltningsselskaber i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskabet regelmæssigt og 
omhyggeligt fordeler og betaler skyldige 
beløb til alle de rettighedshavere, det 
repræsenterer. Forvaltningsselskaberne 
skal foretage denne fordeling og betaling 
senest 12 måneder efter udgangen af det 
regnskabsår, i hvilket de pågældende 
rettighedsindtægter er blevet opkrævet, 
medmindre der er objektive grunde, 
navnlig i forbindelse med indberetning fra 
brugere, identifikation af rettigheder, 
rettighedshaverne eller samkørsel af 
oplysninger om værker og andre 
frembringelser med rettighedshaverne, til 
hinder for, at forvaltningsselskabet 
overholder denne frist. 
Forvaltningsselskaberne skal foretage 
denne fordeling og betaling præcist, for 
således at sikre lige behandling af alle 
kategorier af rettighedshavere.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskabet regelmæssigt og 
omhyggeligt fordeler og betaler skyldige 
beløb til alle de rettighedshavere, det 
repræsenterer. Forvaltningsselskaberne 
skal foretage denne fordeling og betaling 
senest seks måneder efter udgangen af det 
regnskabsår, i hvilket de pågældende
rettighedsindtægter er blevet opkrævet, 
medmindre der er objektive grunde, 
navnlig i forbindelse med indberetning fra 
brugere, identifikation af rettigheder, 
rettighedshaverne eller samkørsel af 
oplysninger om værker og andre 
frembringelser med rettighedshaverne, til 
hinder for, at forvaltningsselskabet 
overholder denne frist. 
Forvaltningsselskaberne skal foretage 
denne fordeling og betaling præcist, for 
således at sikre lige behandling af alle 
kategorier af rettighedshavere.

Or. en

Begrundelse
Tilbageholdelse af beløb i op til to år er for længe, kunstnerne bør have deres penge til tiden.

Ændringsforslag5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

redelige og rimelige kriterier uden 
forskelsbehandling, navnlig i forbindelse 
med tariffer. 

Or. en

Begrundelse

Redelige og, rimelige vilkår uden forskelsbehandling er standardudtryk i forbindelse med 
licensering.

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringen sikrer, at ordlyden i højere grad afspejler Domstolens praksis i sagen Kanal 5 
mod Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) (C-52/07).

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger til rettighedshavere, 
medlemmer, andre forvaltningsselskaber 

og brugerne på anmodning

Oplysninger til rettighedshavere, 
medlemmer, andre forvaltningsselskaber 

og brugerne 

Or. en
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Begrundelse

Styrker gennemsigtighedsforpligtelsen. Se også ændringsforslagene til artikel 18, stk. 1 og 2.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Styrker gennemsigtighedsforpligtelsen. Se også ændringsforslagene til artikel 18, overskrift 
og stk. 2.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en liste over de repræsentationsaftaler, 
de har indgået, herunder oplysninger om 
andre forvaltningsselskaber, der er 
involveret, det repertoire, der 
repræsenteres, og det territoriale 
anvendelsesområde, der er omfattet af en 
sådan aftale.

c) en liste over de repræsentationsaftaler, 
de har indgået, herunder oplysninger om 
andre forvaltningsselskaber, der er 
involveret, herunder sådanne, som er 
etableret uden for Unionen, det repertoire, 
der repræsenteres, og det territoriale 
anvendelsesområde, der er omfattet af en 
sådan aftale.

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Desuden skal forvaltningsselskaber på 
anmodning af en rettighedshaver eller 
ethvert forvaltningsselskab, give adgang til 
oplysninger om værker, for hvilke en eller 
flere rettighedshavere ikke er blevet 
identificeret, herunder, hvis de foreligger, 
deres titel, navnet på ophavsmanden, 
navnet på forlæggeren og alle andre 
relevante oplysninger, der kan være 
nødvendige for at identificere 
rettighedshaverne.

2. Desuden skal forvaltningsselskaber give 
en rettighedshaver eller ethvert 
forvaltningsselskab adgang til oplysninger 
om værker, for hvilke en eller flere 
rettighedshavere ikke er blevet 
identificeret, herunder, hvis de foreligger, 
deres titel, navnet på ophavsmanden, 
navnet på forlæggeren og alle andre 
relevante oplysninger, der kan være 
nødvendige for at identificere 
rettighedshaverne.

Or. en

Begrundelse

Styrker gennemsigtighedsforpligtelsen. Se også ændringsforslagene til artikel 18, overskrift 
og stk. 1.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) gældende tariffer.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighedskrav bør inkludere gældende tariffer.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Begrundelse

Forvaltningsselskaberne bør kunne stilles til ansvar, og forpligtelsen til at offentliggøre en 
årlig gennemsigtighedsrapport bør derfor gælde for dem alle.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et forvaltningsselskab, som udsteder 
multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder, skal indføre procedurer, 
der gør det muligt for rettighedshaverne og 
andre forvaltningsselskaber at gøre 
indsigelse mod indholdet af de data, der er 
omhandlet i artikel 22, stk. 2, eller
oplysninger i henhold til artikel 23, hvis 
sådanne rettighedshavere og
forvaltningsselskaber, på grundlag af 
rimeligt bevismateriale, har grund til at tro, 
at data eller oplysninger er urigtige i 
forbindelse med deres online-
musikrettigheder. Hvor kravet er 

1. Et forvaltningsselskab, som udsteder 
multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder, skal indføre procedurer, 
der gør det muligt for rettighedshaverne og 
andre forvaltningsselskaber at gøre 
indsigelse mod indholdet af de data, der er 
omhandlet i artikel 22, stk. 2, og for 
rettighedshavere, andre 
forvaltningsselskaber og online-
musiktjenesteydere til at gøre indsigelse 
mod oplysninger i henhold til artikel 23, 
hvis sådanne rettighedshavere, 
forvaltningsselskaber og 
musiktjenesteydere, på grundlag af 
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tilstrækkeligt dokumenteret, skal 
forvaltningsselskabet sikre, at de 
pågældende data eller oplysninger 
korrigeres uden unødig forsinkelse.

rimeligt bevismateriale, har grund til at tro, 
at data eller oplysninger er urigtige i 
forbindelse med deres online-
musikrettigheder eller -licenser. Hvor 
kravet er tilstrækkeligt dokumenteret, skal 
forvaltningsselskabet sikre, at de 
pågældende data eller oplysninger 
korrigeres uden unødig forsinkelse.

Or. en

Begrundelse

Også online-musiktjenesteydere bør have indsigelsesret.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når et forvaltningsselskab ikke udsteder 
eller tilbyder at udstede multiterritoriale 
licenser til online-musikrettigheder eller 
ikke giver et andet forvaltningsselskab 
mulighed for at repræsentere disse 
rettigheder til dette formål et år efter 
datoen for gennemførelse af dette direktiv, 
skal medlemsstaterne sikre, at 
rettighedshavere, der har bemyndiget det 
pågældende forvaltningsselskab til at 
repræsentere deres online-
musikrettigheder, selv kan udstede 
multiterritoriale licenser til deres egne 
online-musikrettigheder eller gennem 
ethvert forvaltningsselskab, der opfylder 
bestemmelserne i dette afsnit, eller enhver 
anden part, de bemyndiger. Det 
forvaltningsselskab, der ikke udsteder eller 
tilbyder at udstede multiterritoriale 
licenser, skal fortsat udstede eller tilbyde at 
udstede licenser til online-musikrettigheder 
tilhørende sådanne rettighedshavere for 
deres anvendelse på den medlemsstats 
område, hvor forvaltningsselskabet er 
hjemmehørende, medmindre 
rettighedshaverne ophæver deres 

Når et forvaltningsselskab ikke udsteder 
eller tilbyder at udstede multiterritoriale 
licenser til online-musikrettigheder eller 
ikke giver et andet forvaltningsselskab 
mulighed for at repræsentere disse 
rettigheder til dette formål et år efter 
datoen for gennemførelse af dette direktiv, 
skal medlemsstaterne sikre, at 
rettighedshavere, der har bemyndiget det 
pågældende forvaltningsselskab til at 
repræsentere deres online-
musikrettigheder, selv kan udstede 
multiterritoriale licenser til deres egne 
online-musikrettigheder eller gennem 
ethvert forvaltningsselskab, der opfylder 
bestemmelserne i dette afsnit, eller enhver 
anden part, der opfylder bestemmelserne i 
artikel 2, som de bemyndiger, forudsat at 
rettighedshaveren først har trukket de 
relevante rettigheder tilbage fra det 
pågældende forvaltningsselskab. Det 
forvaltningsselskab, der ikke udsteder eller 
tilbyder at udstede multiterritoriale 
licenser, skal fortsat udstede eller tilbyde at 
udstede licenser til online-musikrettigheder 
tilhørende sådanne rettighedshavere for 
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forvaltningsbemyndigelse. deres anvendelse på den medlemsstats 
område, hvor forvaltningsselskabet er 
hjemmehørende, medmindre 
rettighedshaverne ophæver deres 
forvaltningsbemyndigelse.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter på at opretholde overdragelsernes eksklusive karakter og de 
ensartede konkurrencevilkår på det internationale marked samt gennemskueligheden for 
såvel brugere som rettighedshavere med hensyn til, hvem der reelt ligger inde med og 
forvalter rettighederne.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Dette direktiv finder ligeledes anvendelse 
på enheder, der helt eller delvis ejes af et 
forvaltningsselskab, og som tilbyder eller 
udsteder multiterritoriale licenser til 
online-musikrettigheder.

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke være muligt at omgå kravene i dette direktiv ved at oprette datterselskaber. Se 
også ændringsforslaget til artikel 3, litra a).


