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KORTFATTAD MOTIVERING

Med detta förslag till direktiv strävar kommissionen efter att införa en lämplig rättslig ram för 
kollektiv förvaltning av rättigheter som upphovsrättsorganisationer förvaltar för 
rättighetshavarnas räkning, genom att tillhandahålla regler som säkerställer att alla 
upphovsrättsorganisationer får bättre styrelseformer och ökad insyn, och även genom att 
uppmuntra och förenkla upphovsrättsorganisationernas gränsöverskridande licensiering av de 
rättigheter som upphovsmännen vilka de representerar har till sina musikaliska verk, särskilt i 
den nya digitala miljön.

Genom att göra detta reagerar kommissionen på flera uppmaningar från parlamentet i ett antal 
resolutioner från 20041, 20072 och 20083 och föreslår ett bindande rättsligt instrument på detta 
område. Det bör påpekas att alla de överväganden som parlamentet gett uttryck för inte har 
uppmärksammats, särskilt de om gränsöverskridande licensiering av näträttigheter till 
musikaliska verk enligt kommissionens rekommendation från 20054.

Den nuvarande rättsliga ramen om upphovsmännens rättigheter i EU har släpat efter i det 
digitala samhällets snabba utveckling. Licensiering online borde underlätta onlinetillgången 
till musikaliskt innehåll i hela EU (nedladdningstjänster och direktuppspelningstjänster), och 
upphovsrättsorganisationer som är etablerade i EU kommer att tillhandahålla licenser även till 
leverantörer av onlinetjänster som etablerats utomlands för musik med ursprung i 
tredjeländer. Dessa frågor påverkar de kommersiella aspekterna av immaterialrätter och 
konkurrenskraft och har en klart internationell dimension. Ur denna synvinkel borde det bli 
lättare att få tillgång till musik online om det skapas jämlika förutsättningar för 
upphovsrättsorganisationer genom införande av sådana normer för styrelseformer och insyn 
som gäller alla företag.

Föredraganden vill säkerställa att de ökade krav som införs genom denna lagstiftning i fråga 
om upphovsrättsorganisationers öppenhet och administrativa kapacitet inte medför 
diskriminering av upphovsrättsorganisationer och handelsagenter som är etablerade i EU 
jämfört med deras konkurrenter som är baserade utanför unionen men verksamma på 
EU-marknaden. Föredraganden vill också motverka utlokalisering av 
upphovsrättsorganisationer. Det är föredragandens strävan att se till att 
upphovsrättsorganisationerna i EU fortsättningsvis spelar en viktig roll i att slå vakt om den 
kulturella mångfalden och bli attraktiva parter i förvaltningen av rättigheter för europeiska 
och internationella artister, samtidigt som man garanterar att upphovsmännen får ersättning i 
tid och bevarar sin primära kontroll över vem som ska representera dem och vilka rättigheter 
som avses.   

Handelspolitikens bidrag är dock mycket viktigt när det gäller att undvika onödiga hinder och 
garantera konkurrenskraft på internationell nivå. Därför är detta yttrande återhållsamt till sin 
karaktär och begränsas till de aspekter av kommissionens förslag som har störst betydelse för 
den internationella handeln.

                                               
1 Resolution av den 15 januari 2004 (EUT C 92 E, s. 425).
2 Resolution av den 13 mars 2007 (EUT C 301 E, s. 64).
3 Resolution av den 25 september 2008 (EUT C 8 E, s. 105).
4 EUT L 276, s. 54.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Artikel 2 – styckena 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avdelning I, artiklarna 13, 14, 15, 17 och 
18 i avdelning II samt avdelning IV med 
undantag för artiklarna 36 och 40 ska 
även vara tillämpliga på den verksamhet 
som utförs i unionen av 
upphovsrättsorganisationer som är 
etablerade utanför unionen.
Avdelning I, artiklarna 10, 11.1, 12, 15, 
16, 18, 19 och 20 i avdelning II, 
avdelning III och artiklarna 34, 35, 37 
och 38 i avdelning IV ska även vara 
tillämpliga på oberoende 
tjänsteleverantörer för 
rättighetsförvaltning som är baserade 
inom eller utanför unionen och agerar 
som agenter för rättighetshavarna när det 
gäller att förvalta deras rättigheter och 
bedriva verksamhet på kommersiella 
grunder i unionen. 

Or. en

Motivering

Genom förslaget till direktiv införs vissa krav på administrativ kapacitet och insyn när det 
gäller förvaltning av rättigheter i EU. I en konkurrenskraftig internationell marknadsmiljö 
bör denna rättsakt inte medföra diskriminering av inhemska operatörer (EU-operatörer). 
Därför bör vissa bestämmelser i direktivet som specificeras ovan tillämpas på alla 
upphovsrättsorganisationer som bedriver förvaltningsverksamhet i unionen även om de är 
etablerade utanför den. Detta borde förhindra att europeiska upphovsrättsorganisationer 
försätts i en mindre fördelaktig position än enheter utanför EU samt bidra till att förhindra 
utlokalisering av rättighetsförvaltning utanför unionen.
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) upphovsrättsorganisation: en 
organisation som har tillstånd enligt lag 
eller genom överlåtelse, licens eller annat 
avtal från mer än en rättighetshavare, att 
förvalta upphovsrätter eller närstående 
rättigheter som sitt enda eller huvudsakliga 
uppdrag och som ägs eller kontrolleras av 
sina medlemmar,

a) upphovsrättsorganisation: en 
organisation som har tillstånd enligt lag 
eller genom överlåtelse, licens eller annat 
avtal från mer än en rättighetshavare, att 
förvalta upphovsrätter eller närstående 
rättigheter som sitt enda eller huvudsakliga 
uppdrag och som ägs eller kontrolleras av 
sina medlemmar eller ägs helt eller delvis 
av en eller flera 
upphovsrättsorganisationer,

Or. en

Motivering

Direktivet bör även gälla dotterorganisationer för att man ska kunna förhindra kringgående 
av skyldigheter och ojämlikhet mellan konkurrenter. Se även ändringsförslaget till artikel 31.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rättighetshavarna ska få ge tillstånd till 
valfri upphovsrättsorganisation att förvalta 
valfria rättigheter, kategorier av rättigheter 
eller typer av verk och andra alster, för 
valfria medlemsstater oavsett 
upphovsrättsorganisationens eller
rättighetshavarens hemstat, etableringsstat
eller nationalitet.

2. Rättighetshavarna ska få ge tillstånd till 
valfri upphovsrättsorganisation som är 
etablerad i unionen att förvalta valfria 
rättigheter, kategorier av rättigheter eller 
typer av verk och andra alster, för valfria 
medlemsstater oavsett rättighetshavarens 
hemland, etableringsland eller 
nationalitet.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget införs en möjlighet för rättighetshavare med säte utanför EU att 
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ingå avtal med upphovsrättsorganisationer inom ramen för detta direktiv.

Ändringsförslag 4

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 senast 
sex 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.

Or. en

Motivering

Att kvarhålla intäkterna i upp till två år är överdrivet. Upphovsmännen bör få ersättning i 
rimlig tid.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Rättvisa, skäliga och icke-diskriminerande kriterier är en standardformulering i samband 
med licensiering.

Ändringsförslag 6

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.

Tarifferna för ensamrätter ska återspegla 
det ekonomiska handelsvärdet för 
rättigheterna och ska vara rimliga i 
förhållande till det ekonomiska värdet för 
de tjänster som upphovsrättsorganisationen 
tillhandahåller.

Or. en

Motivering

En ändring införs för att bättre återspegla EU-domstolens rättspraxis i målet Canal 5 
mot STIM (C-52/07).

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information som på begäran ges till 
rättighetshavare, medlemmar och andra 
upphovsrättsorganisationer

Information som ges till rättighetshavare, 
medlemmar och andra 
upphovsrättsorganisationer 

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget stärks skyldigheten att medge insyn. Se ändringsförslagen till 
artikel 18.1 och 18.2.
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Ändringsförslag 8

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 till
en rättighetshavare vars rättigheter den 
representerar, en upphovsrättsorganisation 
för vars räkning den representerar 
rättigheter genom representationsavtal eller 
till en användare:

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget stärks skyldigheten att medge insyn. Se ändringsförslagen till 
artikel 18, rubriken, och till artikel 18.2.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En förteckning över representationsavtal 
som organisationen har tecknat, inklusive 
information om de 
upphovsrättsorganisationer det gäller, 
repertoar som organisationen representerar 
och den territoriella omfattningen för 
sådana avtal.

c) En förteckning över representationsavtal 
som organisationen har tecknat, inklusive 
information om de 
upphovsrättsorganisationer det gäller, 
medräknat dem som är etablerade utanför 
unionen, den repertoar som organisationen 
representerar och den territoriella 
omfattningen för sådana avtal.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dessutom ska en 
upphovsrättsorganisation på begäran av
rättighetshavare eller 
upphovsrättsorganisationer tillhandahålla 
information om verk för vilka en eller flera 
rättighetshavare inte har identifierats, 
inbegripet tillgänglig information om 
verkets titel, upphovsmannens namn, 
förläggarens namn och annan tillgänglig 
relevant information som kan behövas för 
att identifiera rättighetshavaren.

2. Dessutom ska en 
upphovsrättsorganisation till 
rättighetshavare eller 
upphovsrättsorganisationer tillhandahålla 
information om verk för vilka en eller flera 
rättighetshavare inte har identifierats, 
inbegripet tillgänglig information om 
verkets titel, upphovsmannens namn, 
förläggarens namn och annan tillgänglig 
relevant information som kan behövas för 
att identifiera rättighetshavaren.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget stärks skyldigheten att medge insyn. Se ändringsförslagen till 
artikel 18, rubriken, och till artikel 18.1.

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Tillämpliga tariffer.

Or. en

Motivering

Kraven på insyn bör omfatta de tillämpliga tarifferna.
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Ändringsförslag 12

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

Motivering

För att upphovsrättsorganisationerna ska hållas ansvarsskyldiga bör de alla offentliggöra en 
årlig insynsrapport.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphovsrättsorganisation som 
utfärdar gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk ska ha 
förfaranden som ger rättighetshavare och 
andra upphovsrättsorganisationer möjlighet 
att invända mot innehållet i de uppgifter 
som avses i artikel 22.2 eller mot uppgifter 
som tillhandahålls enligt artikel 23, om 
dessa rättighetshavare och 
upphovsrättsorganisationer på grundval av 
rimliga belägg tror att det finns fel i 
uppgifterna eller informationen rörande 
deras näträttigheter till musikaliska verk.
Om invändningarna är tillräckligt 

1. En upphovsrättsorganisation som 
utfärdar gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk ska ha 
förfaranden som ger rättighetshavare och 
andra upphovsrättsorganisationer möjlighet 
att invända mot innehållet i de uppgifter 
som avses i artikel 22.2 och 
rättighetshavare, andra 
upphovsrättsorganisationer och 
tillhandahållare av musiktjänster på nätet 
möjlighet att invända mot uppgifter som 
tillhandahålls enligt artikel 23, om dessa 
rättighetshavare, 
upphovsrättsorganisationer och 
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underbyggda ska 
upphovsrättsorganisationen se till att 
uppgifterna eller informationen korrigeras 
utan otillbörligt dröjsmål.

tillhandahållare av musiktjänster på nätet 
på grundval av rimliga belägg tror att det 
finns fel i uppgifterna eller informationen 
rörande deras näträttigheter eller licenser
till musikaliska verk. Om invändningarna 
är tillräckligt underbyggda ska 
upphovsrättsorganisationen se till att 
uppgifterna eller informationen korrigeras 
utan otillbörligt dröjsmål.

Or. en

Motivering

Tillhandahållare av musiktjänster på nätet bör också ges möjlighet att invända.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att om en 
upphovsrättsorganisation inte utfärdar eller 
erbjuder sig att utfärda gränsöverskridande 
licenser för näträttigheter till musikaliska 
verk eller inte låter en annan 
upphovsrättsorganisation representera 
dessa rättigheter för det ändamålet senast 
ett år efter datum för införlivande av detta 
direktiv, kan rättighetshavare som har 
beviljat den upphovsrättsorganisationen 
tillstånd att representera sina näträttigheter 
till musikaliska verk själva utfärda 
gränsöverskridande licenser för sina 
näträttigheter till musikaliska verk eller 
göra det genom en annan 
upphovsrättsorganisation som efterlever 
bestämmelserna i denna avdelning eller 
någon annan part som de befullmäktigar.
Den upphovsrättsorganisation som inte 
utfärdar eller erbjuder sig att utfärda 
gränsöverskridande licenser ska fortsätta 
att utfärda eller erbjuda att utfärda 
näträttigheter till musikaliska verk från 
sådana rättighetshavare för användning 
inom territoriet i den medlemsstat där 

Medlemsstaterna ska se till att om en 
upphovsrättsorganisation inte utfärdar eller 
erbjuder sig att utfärda gränsöverskridande 
licenser för näträttigheter till musikaliska 
verk eller inte låter en annan 
upphovsrättsorganisation representera 
dessa rättigheter för det ändamålet senast 
ett år efter datum för införlivande av detta 
direktiv, kan rättighetshavare som har 
beviljat den upphovsrättsorganisationen 
tillstånd att representera sina näträttigheter 
till musikaliska verk själva utfärda 
gränsöverskridande licenser för sina 
näträttigheter till musikaliska verk eller 
göra det genom en annan 
upphovsrättsorganisation som efterlever 
bestämmelserna i denna avdelning eller 
någon annan part enligt artikel 2 som de 
befullmäktigar, förutsatt att 
rättighetshavaren först drar tillbaka sina 
aktuella rättigheter från respektive 
upphovsrättsorganisation. Den 
upphovsrättsorganisation som inte utfärdar 
eller erbjuder sig att utfärda 
gränsöverskridande licenser ska fortsätta 
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upphovsrättsorganisationen är etablerad, 
utom om rättighetshavarna avslutar 
tillståndet att förvalta dem.

att utfärda eller erbjuda att utfärda 
näträttigheter till musikaliska verk från 
sådana rättighetshavare för användning 
inom territoriet i den medlemsstat där 
upphovsrättsorganisationen är etablerad, 
utom om rättighetshavarna avslutar 
tillståndet att förvalta dem.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att bevara överlåtelsernas exklusivitet och jämlika 
förutsättningar inom internationell konkurrens samt tydlighet för både användare och 
rättighetshavare när de gäller frågan om var rättigheterna verkligen finns och förvaltas.

Ändringsförslag 15

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.

Detta direktiv 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

Motivering

Etablering av dotterorganisationer bör inte vara ett sätt att kringgå skyldigheterna enligt 
detta direktiv. Se även ändringsförslaget till artikel 3a.


