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BEKNOPTE MOTIVERING

Met dit voorstel voor een richtlijn beoogt de Commissie een passend wettelijk kader voor het 
collectieve beheer van rechten die namens de rechthebbenden worden beheerd door 
rechtenbeheerders tot stand te brengen door regels vast te stellen die beter bestuur en grotere 
transparantie van alle rechtenbeheerders waarborgen en door de multiterritoriale 
licentieverlening voor auteursrechten inzake muziekwerken door de rechtenbeheerders die de 
auteurs van die werken vertegenwoordigen, te bevorderen en te vereenvoudigen, met name in 
de nieuwe digitale ruimte..

Hiermee reageert de Commissie op verschillende verzoeken van het Parlement in een reeks 
van resoluties van 20041, 20072  en 20083, om te komen met een bindend wettelijk kader op 
dit terrein. Er dient op te worden gewezen dat niet met alle overwegingen die het Parlement te 
berde heeft gebracht rekening is gehouden, met name met betrekking tot grensoverschrijdende 
licenties voor onlinerechten inzake muziekwerken overeenkomstig de aanbeveling van de 
Commissie van 20054.

Het huidige bindende wettelijke kader voor auteursrechten in de EU loopt achter door de 
snelle ontwikkeling van de digitale maatschappij. Onlinelicentieverlening zou in de EU de 
toegang moeten vergemakkelijken tot muzikale content (download en streaming) en in de EU 
gevestigde rechtenbeheerders zullen ook licenties verlenen aan buitenlandse verleners van 
onlinediensten voor muziek die afkomstig is uit het buitenland. Deze zaken hebben gevolgen 
voor de commerciële aspecten van intellectuele eigendom en concurrentievermogen en 
hebben een duidelijke internationale dimensie. Derhalve zou het creëren van een gelijk 
speelveld tussen rechtenbeheerders door normen in te voeren qua bestuur en transparantie die 
zouden moeten gelden voor alle beheerders de toegang tot online muziek moeten 
vergemakkelijken.

Uw rapporteur wil ervoor zorgen dat de hogere eisen die worden ingevoerd door deze 
wetgeving met betrekking tot transparantie en bestuurscapaciteiten van rechtenbeheerders niet 
leiden tot discriminatie van de in de EU gevestigde rechtenbeheerders en commerciële 
agenten ten opzichte van hun niet in de EU gevestigde concurrenten die actief zijn op de EU-
markt en wil de offshoring van rechtenbeheerders ontmoedigen. Tegelijkertijd wil uw 
rapporteur ervoor zorgen dat EU-rechtenbeheerders een belangrijke rol blijven spelen bij het 
behouden van de culturele diversiteit en dat zij aantrekkelijke rechtenbeheerders worden voor 
Europese en internationale artiesten door te zorgen voor een tijdige beloning van de auteurs 
en de hoogste mate van controle op degene die hen vertegenwoordigt voor bepaalde rechten. 

Toch is de bijdrage van het handelsbeleid in essentie ondersteunend - vermijden van onnodige 
belemmeringen en zorgen voor internationale concurrentie. Daarom wordt in dit advies een 
bescheiden benadering nagestreefd door alleen in te gaan op de aspecten van het 
Commissievoorstel die voor de internationale handel het meest relevant zijn.

                                               
1 Resolutie van 15 januari 2004 (PB C 92  E, blz. 425).
2 Resolutie van 13 maart 2007 (PB C 301 E, blz. 64).
3 Resolutie van 25 september.2008 (PB C 8 E, blz. 105).
4 PB L 276, blz. 54.
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AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – leden 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Titel I, de artikelen 13, 14, 15, 17 en 18 
van titel II en titel IV, met uitzondering 
van de artikelen 36 en 40, zijn tevens van 
toepassing, voor hun activiteiten in de 
Unie, op buiten de Unie gevestigde 
rechtenbeheerders.
Titel I, de artikelen 10, 11, lid 1, 12, 15, 
16, 18, 19 en 20 van titel II, titel III en de 
artikelen 34, 35, 37 en 38 van titel IV zijn 
tevens van toepassing op onafhankelijke 
aanbieders van rechtenbeheersdiensten 
die gevestigd zijn binnen of buiten de 
Unie en die optreden als agenten voor 
rechthebbenden voor het beheer van hun 
rechten en die op commerciële basis 
opereren in de Unie.

Or. en

Motivering

In de ontwerp-richtlijn worden bepaalde vereisten ingevoerd voor de bestuurscapaciteit en de 
transparantie voor het beheer van rechten in de EU. In een concurrerende internationale 
markt mag deze verordening niet leiden tot een discriminatie van binnenlandse (EU) 
marktdeelnemers. Om die reden moeten bepaalde bepalingen van de richtlijn zoals hierboven 
aangegeven van toepassing zijn op alle collectieve rechtenbeheerders die actief zijn in de 
Unie, zelfs als ze buiten de Unie gevestigd zijn. Dit moet voorkomen dat Europese 
rechtenbeheerders in een ongunstige positie terechtkomen ten opzichte van niet in de EU 
gevestigde marktdeelnemers en dat rechtenbeheersactiviteiten buiten de EU worden 
geoffshored.
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "rechtenbeheerder": iedere organisatie 
die bij wet of door middel van overdracht, 
licentieverlening of een andere 
contractuele regeling door meer dan één 
rechthebbende is gemachtigd met als enig 
doel of hoofddoel auteursrecht of naburige 
rechten in verband met auteursrecht te 
beheren en die eigendom is van of onder 
zeggenschap staat van haar leden;

(a) "rechtenbeheerder": iedere organisatie
die bij wet of door middel van overdracht, 
licentieverlening of een andere 
contractuele regeling door meer dan één 
rechthebbende is gemachtigd met als enig 
doel of hoofddoel auteursrecht of naburige 
rechten in verband met auteursrecht te 
beheren en die eigendom is van of onder 
zeggenschap staat van haar leden of die 
geheel of gedeeltelijk eigendom is van een 
of meer rechtenbeheerders;

Or. en

Motivering

De richtlijn moet ook van toepassing zijn op dochterondernemingen om te voorkomen dat de 
verplichtingen worden omzeild waardoor er ongelijkheid tussen de concurrenten ontstaat. Zie 
ook het amendement op artikel 31.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Rechthebbenden hebben het recht om 
een rechtenbeheerder van hun keuze te 
machtigen de rechten, rechtencategorieën 
of soorten werk en andere materie van hun 
keuze te beheren voor de lidstaten van hun 
keuze, ongeacht de lidstaat van verblijf of 
vestiging of de nationaliteit van de
rechtenbeheerder of de rechthebbende.

2. Rechthebbenden hebben het recht om 
een in de Unie gevestigde 
rechtenbeheerder van hun keuze te 
machtigen de rechten, rechtencategorieën 
of soorten werk en andere materie van hun 
keuze te beheren voor de lidstaten van hun 
keuze, ongeacht de plaats van verblijf of 
vestiging of de nationaliteit van de 
rechthebbende.

Or. en
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Motivering

Voert voor rechthebbenden die verblijf houden buiten de EU de mogelijkheid in om 
overeenkomstig deze richtlijn een rechtenbeheerder te contracteren.

Amendement 4

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 
uiterlijk zes 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.

Or. en

Motivering

Het vasthouden van de inkomsten tot twee jaar is buitensporig; de auteurs moeten tijdig 
worden beloond.

Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

billijke, redelijke en non-discriminatoire
criteria, met name met betrekking tot 
tarieven. 

Or. en

Motivering

'Billijke, redelijke en non-discriminatoire criteria'  is een standaardformulering in de 
licentieverlening.

Amendement 6

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.

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

Or. en

Motivering

Deze wijziging wordt ingevoerd om de jurisprudentie van het Hof van Justitie in de zaak 
Canal 5 vs. STIM beter te weerspiegelen (C-52/07).

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek aan rechthebbenden, leden, 
andere rechtenbeheerders en gebruikers 
verstrekte informatie

Aan rechthebbenden, leden, andere 
rechtenbeheerders en gebruikers verstrekte 
informatie 

Or. en
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Motivering

Ter versterking van de verplichting tot transparantie. Zie amendementen op artikel 18, leden 
1 en 2. 

Amendement 8

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 aan 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:

Or. en

Motivering

Ter versterking van de verplichting tot transparantie. Zie de amendementen op de titel van 
artikel 18 en lid 2 van dat artikel.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een lijst met door hem gesloten 
vertegenwoordigingsovereenkomsten, met 
inbegrip van informatie over de betrokken 
andere rechtenbeheerders, het 
vertegenwoordigde repertoire en het 
territoriale toepassingsgebied van 
dergelijke overeenkomsten.

(c) een lijst met door hem gesloten 
vertegenwoordigingsovereenkomsten, met 
inbegrip van informatie over de betrokken 
andere rechtenbeheerders, inclusief de 
rechtenbeheerders die buiten de Unie zijn 
gevestigd, het vertegenwoordigde 
repertoire en het territoriale 
toepassingsgebied van dergelijke 
overeenkomsten.

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daarnaast maakt een rechtenbeheerder 
op verzoek van iedere rechthebbende of 
iedere rechtenbeheerder alle informatie 
bekend over werken waarvoor een of meer 
rechthebbenden niet zijn geïdentificeerd, 
voor zover beschikbaar met inbegrip van 
de titel van het werk, de naam van de 
auteur, de naam van de uitgever en alle 
overige ter zake dienende beschikbare 
informatie die noodzakelijk kan zijn om de 
rechthebbenden te identificeren.

2. Daarnaast maakt een rechtenbeheerder 
aan iedere rechthebbende of iedere 
rechtenbeheerder alle informatie bekend 
over werken waarvoor een of meer 
rechthebbenden niet zijn geïdentificeerd, 
voor zover beschikbaar met inbegrip van 
de titel van het werk, de naam van de 
auteur, de naam van de uitgever en alle 
overige ter zake dienende beschikbare 
informatie die noodzakelijk kan zijn om de 
rechthebbenden te identificeren.

Or. en

Motivering

Ter versterking van de verplichting tot transparantie. Zie de amendementen op de titel van 
artikel 18 en lid 1 van dat artikel.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) geldende tarieven.

Or. en

Motivering

De transparantievereisten moeten ook betrekking hebben op de geldende tarieven.
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Amendement 12

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: 350 000 EUR;
(b) netto-omzet: 700.000 EUR;
(c) gemiddeld aantal personeelsleden 
gedurende het boekjaar: tien.

Or. en

Motivering

Om rechtenbeheerders verantwoording af te laten leggen, moet de publicatie van een jaarlijks 
transparantieverslag voor alle rechtenbeheerders gelden.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een rechtenbeheerder die 
multiterritoriale licenties voor 
onlinerechten inzake muziekwerken 
verleent, beschikt over procedures 
waarmee rechthebbenden en andere 
rechtenbeheerders protest kunnen 
aantekenen tegen de inhoud van de 
gegevens als bedoeld in artikel 22, lid 2, of
de op grond van artikel 23 verstrekte 
informatie, wanneer zij op grond van 
redelijke bewijsstukken van mening zijn 
dat de gegevens of de informatie met 
betrekking tot hun onlinerechten in 
muziekwerken onjuist zijn/is. Wanneer de 

1. Een rechtenbeheerder die 
multiterritoriale licenties voor 
onlinerechten inzake muziekwerken 
verleent, beschikt over procedures 
waarmee rechthebbenden en andere 
rechtenbeheerders protest kunnen 
aantekenen tegen de inhoud van de 
gegevens als bedoeld in artikel 22, lid 2, en 
waarmee rechthebbenden, overige 
rechtenbeheerders en aanbieders van 
onlinemuziekdiensten protest kunnen 
aantekenen tegen de op grond van artikel 
23 verstrekte informatie, wanneer zij op 
grond van redelijke bewijsstukken van 
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vorderingen voldoende gemotiveerd zijn, 
ziet de rechtenbeheerder erop toe dat de 
gegevens of de informatie zonder onnodige 
vertraging worden/wordt gerectificeerd.

mening zijn dat de gegevens of de 
informatie met betrekking tot hun 
onlinerechten of licenties in muziekwerken 
onjuist zijn/is. Wanneer de vorderingen 
voldoende gemotiveerd zijn, ziet de 
rechtenbeheerder erop toe dat de gegevens 
of de informatie zonder onnodige 
vertraging worden/wordt gerectificeerd.

Or. en

Motivering

Ook aanbieders van onlinemuziekdiensten moeten het recht hebben om protest aan te tekenen. 

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat wanneer een 
rechtenbeheerder één jaar na de 
omzettingsdatum van deze richtlijn geen 
multiterritoriale licenties voor 
onlinerechten inzake muziekwerken 
verleent of aanbiedt te verlenen en geen 
andere rechtenbeheerder toestaat die 
rechten voor een dergelijk doel te 
vertegenwoordigen, rechthebbenden die 
die rechtenbeheerder hebben gemachtigd 
om hun onlinerechten in muziekwerken te 
vertegenwoordigen, zelf of via een 
rechtenbeheerder die wel voldoet aan de 
voorwaarden van deze titel of enige andere 
partij die zij machtigen, multiterritoriale 
licenties voor hun onlinerechten inzake 
muziekwerken kunnen verlenen. De 
rechtenbeheerder die geen multiterritoriale 
licenties verleent of aanbiedt te verlenen 
blijft licenties voor de onlinerechten inzake 
muziekwerken van dergelijke 
rechthebbenden verlenen of aanbieden te 
verlenen voor gebruik op het grondgebied 
van de lidstaat waar de rechtenbeheerder is 
gevestigd, tenzij de rechthebbenden hun 
machtiging om die rechten te beheren, 

De lidstaten zien erop toe dat wanneer een 
rechtenbeheerder één jaar na de
omzettingsdatum van deze richtlijn geen 
multiterritoriale licenties voor 
onlinerechten inzake muziekwerken 
verleent of aanbiedt te verlenen en geen 
andere rechtenbeheerder toestaat die 
rechten voor een dergelijk doel te 
vertegenwoordigen, rechthebbenden die 
die rechtenbeheerder hebben gemachtigd 
om hun onlinerechten in muziekwerken te 
vertegenwoordigen, zelf of via een 
rechtenbeheerder die wel voldoet aan de 
voorwaarden van deze titel of enige andere 
partij die zij overeenkomstig artikel 2 
machtigen, multiterritoriale licenties voor 
hun onlinerechten inzake muziekwerken 
kunnen verlenen., mits de rechthebbende 
eerst zijn of haar corresponderende 
rechten terugtrekt bij de respectieve 
rechtenbeheerder.  De rechtenbeheerder 
die geen multiterritoriale licenties verleent 
of aanbiedt te verlenen blijft licenties voor 
de onlinerechten inzake muziekwerken van 
dergelijke rechthebbenden verlenen of 
aanbieden te verlenen voor gebruik op het 
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beëindigen. grondgebied van de lidstaat waar de 
rechtenbeheerder is gevestigd, tenzij de 
rechthebbenden hun machtiging om die 
rechten te beheren, beëindigen.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement beoogt exclusiviteit van overdracht te handhaven en een gelijk 
speelveld in de internationale concurrentie alsmede duidelijkheid voor gebruikers en 
rechthebbenden dat de rechten daadwerkelijk worden beheerd.

Amendement 15

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.

Deze richtlijn is 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

Motivering

De oprichting van dochterondernemingen mag niet een manier zijn om de verplichtingen van 
deze richtlijn te omzeilen. Zie ook het amendement op artikel 3, letter a).


