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Ændringsforslag 27
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Udbredelsen af indhold, der er beskyttet 
af ophavsret og beslægtede rettigheder, og 
de hermed forbundne tjenester, herunder 
bøger, audiovisuelle produktioner og 
musikindspilninger, kræver udstedelse af 
licensrettigheder fra forskellige indehavere 
af ophavsret og beslægtede rettigheder, 
f.eks. forfattere, udøvere, producenter og 
forlæggere. Det er normalt for 
rettighedshavere at vælge mellem 
individuel eller kollektiv forvaltning af 
deres rettigheder. Forvaltning af ophavsret 
og beslægtede rettigheder omfatter 
udstedelse af licenser til brugere, kontrol af 
licenser og overvågning af anvendelsen af 
rettigheder, håndhævelse af ophavsret og 
beslægtede rettigheder, opkrævning af 
rettighedsindtægter hidrørende fra 
udnyttelsen af rettigheder og fordeling af 
skyldige beløb til rettighedshavere.
Forvaltningsselskaber giver 
rettighedshavere mulighed for at få 
betaling for anvendelser, som de ellers ikke 
ville være i stand til selv at kontrollere eller 
håndhæve, herunder på udenlandske 
markeder. De spiller ligeledes en betydelig 
social og kulturel rolle, fordi de fremmer 
de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed ved at give de små og 
mindre populære repertoirer adgang til 
markedet. Artikel 167 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
pålægger EU at tage hensyn til kulturelle 
aspekter i sin indsats, navnlig med henblik 
på at respektere og fremme sine kulturers 
mangfoldighed.

(2) Udbredelsen af indhold, der er beskyttet 
af ophavsret og beslægtede rettigheder, og 
de hermed forbundne tjenester, herunder 
bøger, audiovisuelle produktioner og 
musikindspilninger, kræver udstedelse af 
licensrettigheder fra forskellige indehavere 
af ophavsret og beslægtede rettigheder, 
f.eks. forfattere, udøvere, producenter og 
forlæggere. Det er normalt for 
rettighedshavere at vælge mellem 
individuel eller kollektiv forvaltning af 
deres rettigheder. Forvaltning af ophavsret 
og beslægtede rettigheder omfatter 
udstedelse af licenser til brugere, kontrol af 
licenser og overvågning af anvendelsen af 
rettigheder, håndhævelse af ophavsret og 
beslægtede rettigheder, opkrævning af 
rettighedsindtægter hidrørende fra 
udnyttelsen af rettigheder og fordeling af 
skyldige beløb til rettighedshavere.
Kollektive forvaltningsorganisationer
giver rettighedshavere mulighed for at få 
betaling for anvendelser, som de ellers ikke 
ville være i stand til selv at kontrollere eller 
håndhæve, herunder på udenlandske 
markeder. De spiller ligeledes en betydelig 
social og kulturel rolle, fordi de fremmer 
de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed ved at give de små og 
mindre populære repertoirer adgang til 
markedet. Artikel 167 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
pålægger EU at tage hensyn til kulturelle 
aspekter i sin indsats, navnlig med henblik 
på at respektere og fremme sine kulturers 
mangfoldighed.
(Dette ændringsforslag vedrører hele 
retsaktsforslaget)
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Or. en

Ændringsforslag 28
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Forvaltningsselskaber, som er 
etableret i EU, skal som leverandører af 
tjenesteydelser opfylde de nationale krav i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. 
december 2006 om tjenesteydelser i det 
indre marked, hvormed der skabes en 
retlig ramme til sikring af den fri 
etablering og den fri bevægelighed for 
tjenesteydelser mellem medlemsstater. Det 
indebærer, at forvaltningsselskaber frit 
bør kunne levere deres tjenester på tværs 
af grænserne, at de kan repræsentere 
nationale rettighedshavere eller 
rettighedshavere, der er etableret i andre 
medlemsstater, eller at de kan udstede 
licenser til nationale brugere eller 
brugere, der er etableret i andre 
medlemsstater.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 29
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Forvaltningsselskaber, som er 
etableret i EU, skal som leverandører af 
tjenesteydelser opfylde de nationale krav i 
henhold til Europa-Parlamentets og 

udgår
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Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. 
december 2006 om tjenesteydelser i det 
indre marked, hvormed der skabes en 
retlig ramme til sikring af den fri 
etablering og den fri bevægelighed for 
tjenesteydelser mellem medlemsstater. Det 
indebærer, at forvaltningsselskaber frit 
bør kunne levere deres tjenester på tværs 
af grænserne, at de kan repræsentere 
nationale rettighedshavere eller 
rettighedshavere, der er etableret i andre 
medlemsstater, eller at de kan udstede 
licenser til nationale brugere eller 
brugere, der er etableret i andre 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Spørgsmålet om, hvorvidt servicedirektivet finder anvendelse, er uklart. Uanset om det finder 
anvendelse eller ej, vil en betragtning ikke ændre dette, da den ikke er juridisk bindende.
Enten sørger lovgiverne for præcisering af den grundlæggende retsakt, eller også må 
Domstolen træffe en afgørelse. Betragtningen er imidlertid overflødig.

Ændringsforslag 30
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Forvaltningsselskaber, som er etableret 
i EU, skal som leverandører af 
tjenesteydelser opfylde de nationale krav i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre 
marked, hvormed der skabes en retlig 
ramme til sikring af den fri etablering og
den fri bevægelighed for tjenesteydelser 
mellem medlemsstater. Det indebærer, at
forvaltningsselskaber frit bør kunne levere 
deres tjenester på tværs af grænserne, at de 
kan repræsentere nationale 

(3) Forvaltningsselskaber, som er etableret 
i EU, skal som leverandører af 
tjenesteydelser opfylde de nationale krav i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre 
marked, hvormed der skabes en retlig 
ramme til sikring af den fri etablering og 
den fri bevægelighed for tjenesteydelser 
mellem medlemsstater. Minder i den 
forbindelse om, at undtagelsen i dette 
direktivs artikel 17, stk. 11, ifølge hvilken 
intellektuelle ejendomsrettigheder er 
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rettighedshavere eller rettighedshavere, der 
er etableret i andre medlemsstater, eller at 
de kan udstede licenser til nationale 
brugere eller brugere, der er etableret i 
andre medlemsstater.

undtaget fra princippet om fri udveksling 
af tjenesteydelser over grænserne uden 
unødige restriktioner, dækker rettigheder
som sådan (rettighedens eksistens, 
anvendelsesområde og undtagelser, 
varighed osv.), men til gengæld vedrører 
den ikke tjenesteydelser, som er knyttet til 
forvaltningen af sådanne rettigheder, 
f.eks. dem, der er fastsat af kollektive 
forvaltningsorganisationer. Det 
indebærer, at kollektive 
forvaltningsorganisationer frit bør kunne 
levere deres tjenester på tværs af 
grænserne, at de kan repræsentere 
nationale rettighedshavere eller 
rettighedshavere, der er etableret i andre 
medlemsstater, eller at de kan udstede 
licenser til nationale brugere eller brugere, 
der er etableret i andre medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Præciserer forbindelsen til servicedirektivet. Denne tilføjelse afspejler Kommissionens 
fortolkning af undtagelsen for intellektuelle ejendomsrettigheder som forklaret i 
Kommissionens "Håndbog i Gennemførelsen af Tjenesteydelsesdirektivet eller 
'servicedirektivet'", Kommissionen, GD for Det Indre Marked og Tjenesteydelser (2007), s. 
42.

Ændringsforslag 31
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Forvaltningsselskaber, som er etableret 
i EU, skal som leverandører af 
tjenesteydelser opfylde de nationale krav i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre 
marked, hvormed der skabes en retlig 
ramme til sikring af den fri etablering og 

(3) Forvaltningsselskaber, som er etableret 
i EU, skal som leverandører af 
tjenesteydelser opfylde de nationale krav i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre 
marked, hvormed der skabes en retlig 
ramme til sikring af den fri etablering og 
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den fri bevægelighed for tjenesteydelser 
mellem medlemsstater. Det indebærer, at 
forvaltningsselskaber frit bør kunne levere 
deres tjenester på tværs af grænserne, at de 
kan repræsentere nationale 
rettighedshavere eller rettighedshavere, der 
er etableret i andre medlemsstater, eller at 
de kan udstede licenser til nationale 
brugere eller brugere, der er etableret i 
andre medlemsstater.

den fri bevægelighed for tjenesteydelser 
mellem medlemsstater. Det indebærer, at 
forvaltningsselskaber bør kunne levere 
deres tjenester på tværs af grænserne, at de 
kan repræsentere nationale 
rettighedshavere eller rettighedshavere, der 
er etableret i andre medlemsstater, eller at 
de kan udstede licenser til nationale 
brugere eller brugere, der er etableret i 
andre medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 32
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der er betydelige forskelle i de 
nationale regler for driften af 
forvaltningsselskaber, særlig med hensyn 
til deres gennemsigtighed og ansvar over 
for medlemmer og rettighedshavere. Ud 
over de vanskeligheder, som udenlandske 
rettighedshavere har, når de vil håndhæve 
deres rettigheder, og den ofte meget dårlige 
finansielle forvaltning af opkrævede 
indtægter, har en række problemer i 
forbindelse med måde, hvorpå 
forvaltningsselskaberne fungerer, ført til en 
række mangler i udnyttelsen af ophavsret 
og beslægtede rettigheder på tværs af det 
indre marked til lige stor skade for 
forvaltningsselskabernes medlemmer, 
rettighedshavere og brugere. Disse 
vanskeligheder forekommer ikke i 
forbindelse med uafhængige 
rettighedsforvaltere, der fungerer som 
agenter for rettighedshavere for 
forvaltningen af deres rettigheder på et 
kommercielt grundlag, hvor 
rettighedshaverne ikke har nogen 

(4) Der er betydelige forskelle i de 
nationale regler for driften af 
forvaltningsselskaber, særlig med hensyn 
til deres gennemsigtighed og ansvar over 
for medlemmer og rettighedshavere. Ud 
over de vanskeligheder, som udenlandske 
rettighedshavere har, når de vil håndhæve 
deres rettigheder, og den ofte meget dårlige 
finansielle forvaltning af opkrævede 
indtægter, har en række problemer i 
forbindelse med måde, hvorpå 
forvaltningsselskaberne fungerer, ført til en 
række mangler i udnyttelsen af ophavsret 
og beslægtede rettigheder på tværs af det 
indre marked til lige stor skade for 
forvaltningsselskabernes medlemmer, 
rettighedshavere og brugere. Disse 
vanskeligheder forekommer ikke i 
forbindelse med uafhængige 
rettighedsforvaltere, der fungerer som 
agenter for rettighedshavere for
forvaltningen af deres rettigheder på et 
kommercielt grundlag, hvor 
rettighedshaverne ikke har nogen 
medlemsrettigheder, forudsat at de ikke 
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medlemsrettigheder. handler i direkte konkurrence med 
forvaltningsorganisationerne i forbindelse 
med forvaltning og fordeling af skyldige 
beløb til rettighedshaverne. I disse tilfælde 
spiller medlemskriterierne ejerskab og 
kontrol ingen rolle.

Or. en

Ændringsforslag 33
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der er betydelige forskelle i de 
nationale regler for driften af
forvaltningsselskaber, særlig med hensyn 
til deres gennemsigtighed og ansvar over 
for medlemmer og rettighedshavere. Ud 
over de vanskeligheder, som udenlandske 
rettighedshavere har, når de vil håndhæve 
deres rettigheder, og den ofte meget dårlige 
finansielle forvaltning af opkrævede 
indtægter, har en række problemer i 
forbindelse med måde, hvorpå
forvaltningsselskaberne fungerer, ført til 
en række mangler i udnyttelsen af 
ophavsret og beslægtede rettigheder på 
tværs af det indre marked til lige stor skade 
for forvaltningsselskabernes medlemmer, 
rettighedshavere og brugere. Disse 
vanskeligheder forekommer ikke i 
forbindelse med uafhængige 
rettighedsforvaltere, der fungerer som 
agenter for rettighedshavere for 
forvaltningen af deres rettigheder på et 
kommercielt grundlag, hvor 
rettighedshaverne ikke har nogen 
medlemsrettigheder.

(4) Der er betydelige forskelle i de 
nationale regler for driften af kollektive 
forvaltningsorganisationer, særlig med 
hensyn til deres gennemsigtighed og ansvar 
over for medlemmer og rettighedshavere.
Ud over de vanskeligheder, som 
udenlandske rettighedshavere har, når de 
vil håndhæve deres rettigheder, og den ofte 
meget dårlige finansielle forvaltning af 
opkrævede indtægter, har en række 
problemer i forbindelse med den måde, 
hvorpå kollektive 
forvaltningsorganisationer fungerer, ført 
til en række mangler og uligheder i 
udnyttelsen af ophavsret og beslægtede 
rettigheder på tværs af det indre marked til 
lige stor skade for forvaltningsselskabernes 
medlemmer, rettighedshavere, brugere og 
forbrugere.

Or. en
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Begrundelse

Ineffektivitet og problemer i forbindelse med gennemsigtighed vedrører også kommercielle 
uafhængige rettighedsforvaltere. Forbrugerne betaler i sidste ende en stor del af de 
omkostninger, der er forbundet med ineffektivitet på markederne for kreativt arbejde.

Ændringsforslag 34
Krišjānis Kariņš

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der er betydelige forskelle i de 
nationale regler for driften af 
forvaltningsselskaber, særlig med hensyn 
til deres gennemsigtighed og ansvar over 
for medlemmer og rettighedshavere. Ud 
over de vanskeligheder, som udenlandske 
rettighedshavere har, når de vil håndhæve 
deres rettigheder, og den ofte meget dårlige 
finansielle forvaltning af opkrævede 
indtægter, har en række problemer i 
forbindelse med måde, hvorpå 
forvaltningsselskaberne fungerer, ført til en 
række mangler i udnyttelsen af ophavsret 
og beslægtede rettigheder på tværs af det 
indre marked til lige stor skade for 
forvaltningsselskabernes medlemmer, 
rettighedshavere og brugere. Disse 
vanskeligheder forekommer ikke i 
forbindelse med uafhængige 
rettighedsforvaltere, der fungerer som 
agenter for rettighedshavere for 
forvaltningen af deres rettigheder på et 
kommercielt grundlag, hvor 
rettighedshaverne ikke har nogen 
medlemsrettigheder.

(4) Der er betydelige forskelle i de 
nationale regler for driften af 
forvaltningsselskaber, særlig med hensyn 
til deres gennemsigtighed og ansvar over 
for medlemmer og rettighedshavere, 
hvilket fører til opsplitning af det indre 
marked i denne sektor. Ud over de 
vanskeligheder, som udenlandske 
rettighedshavere har, når de vil håndhæve 
deres rettigheder, og den ofte meget dårlige 
finansielle forvaltning af opkrævede 
indtægter, har en række problemer i 
forbindelse med den måde, hvorpå 
forvaltningsselskaberne fungerer, ført til en 
række mangler i udnyttelsen af ophavsret 
og beslægtede rettigheder på tværs af det 
indre marked til lige stor skade for 
forvaltningsselskabernes medlemmer, 
rettighedshavere og brugere, for hvem det 
ofte er for kompliceret at udøve deres 
rettigheder i andre medlemsstater. Disse 
vanskeligheder forekommer ikke i 
forbindelse med uafhængige 
rettighedsforvaltere, der fungerer som 
agenter for rettighedshavere for 
forvaltningen af deres rettigheder på et 
kommercielt grundlag, hvor 
rettighedshaverne ikke har nogen 
medlemsrettigheder.

Or. lv
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Ændringsforslag 35
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Formålet med dette direktiv er at 
samordne de nationale regler om 
forvaltningsselskabers adgang til at udøve 
virksomhed med forvaltning af ophavsret 
og beslægtede rettigheder og reglerne 
vedrørende deres styring og tilsyn, og 
direktivet er ligeledes baseret på 
traktatens artikel 53, stk. 1. Eftersom dette
er et område, hvor der tilbydes tjenester i 
EU, er dette direktiv desuden også baseret 
på traktatens artikel 62.

udgår

Or. en

Begrundelse

Betragtningen erstattes af de nye betragtninger 7a og 7b.

Ændringsforslag 36
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Dette direktiv berører ikke ordninger 
om kollektive forvaltningsorganisationers 
forvaltning af rettigheder, såsom udvidede 
kollektive licenser, obligatorisk kollektiv 
forvaltning og retlige formodninger om 
repræsentation eller overdragelse af 
rettigheder.

Or. en
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Begrundelse

Det skal sikres, at direktivets bestemmelser ikke påvirker licensordninger, som bygger på de 
opregnede retlige operationer. Som konsekvens vil alle de kollektive 
forvaltningsorganisationers aktiviteter høre ind under direktivets anvendelsesområde, også de 
aktiviteter, der er baseret på de nævnte retlige operationer. Dette understreges yderligere af, 
at der henvises til kollektive forvaltningsorganisationer.

Ændringsforslag 37
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Dette direktiv berører ikke den retlige 
form, som medlemsstaterne traditionelt 
har valgt for driften af de kollektive 
forvaltningsorganisationer.
Medlemsstaterne bør ikke pålægges at 
ændre disse organisationers retlige form.
Direktivets bestemmelser berører ikke 
rettighedshavernes foreningsret og deres 
ret til at organisere sig.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at direktivet ikke får nogen negativ virkning på etablerede forvaltningsmetoder 
og fungerende intern praksis i kollektive forvaltningsorganisationer baseret på gældende 
national lovgivning. Dette mål støttes bredt af mange berørte parter, herunder 
Kommissionen.

Ændringsforslag 38
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7c) Afsnit I, II og IV i dette direktiv 
finder anvendelse på alle 
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forvaltningsselskaber, der er etableret i 
Unionen. Medlemsstaterne kan udvide 
anvendelsen af dette direktivs afsnit I, 
afsnit II, kapitel 2-5, og afsnit IV bortset 
fra artikel 36 og 40, til 
forvaltningsselskaber, som er etableret 
uden for EU, og som licenserer 
anvendelse af rettigheder på deres 
område.

Or. en

Begrundelse

The scope of the Directive should be extended to cover not only collecting societies that are 
established in the European Union, but also non-EU collecting societies that directly license 
users in the European Union. Otherwise, the Directive risks creating an uneven playing field 
allowing societies that do not comply with the EU standards to license users in the Union.It 
might not be feasible to apply all provisions of the Directive to non-EU collecting societies, 
due to the risk of interfering with national legislation of non-EU Member States and 
restrictions on the extra-territorial reach of EU law, while at least Title I, Chapters 2 to 5 in 
Title II, and Title IV (except articles 36 and 40) should apply to non-EU collecting societies 
(provisions on transparency, licensing, tariffs and distribution of rights revenue).

Ændringsforslag 39
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Betragtning 7 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7d) I dette direktiv forstås ved en 
kollektiv forvaltningsorganisation en 
nonprofitorganisation, som er godkendt af 
mere end én rettighedshaver til at forvalte 
ophavsret eller ophavsretsbeslægtede 
rettigheder som sin primære aktivitet, og 
som er ejet eller direkte eller indirekte 
kontrolleret af rettighedshavere.
Individuelle selskaber, der som en del af 
deres normale drift er involveret i 
produktion af indhold eller licensering af 
rettigheder på handelsmæssig basis (f.eks. 
musikforlag, bogforlag eller 
musikselskaber) er ikke omfattet af dette 
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direktiv.

Or. en

Begrundelse

The definition of a collective management organisation should cover all non-profit 
organisations whose main activity is the collection and distribution of licence fees or 
remuneration on behalf of more than one rightholder, regardless of how their ownership or 
control is organised. Under the current draft, collective management organisations, which do 
not have “members” as such might not be covered by the definition. The proposed 
amendment aims at ensuring that all collective management organisations controlled by 
rightholders are covered by the definition. In order to avoid any ambiguity, it should be made 
clear in a recital that entities such as record or film companies which receive assignment of 
rights from other rightholders are not covered by the Directive.

Ændringsforslag 40
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Friheden til at levere og til at modtage 
kollektive forvaltningstjenester på tværs af
de nationale grænser medfører, at 
rettighedshaverne frit kan vælge et 
forvaltningsselskab til forvaltningen af 
deres rettigheder, herunder rettigheder til 
offentlig fremførelse eller udsendelse, eller 
kategorier af rettigheder, herunder 
interaktiv kommunikation med 
offentligheden, såfremt det pågældende
forvaltningsselskab allerede forvalter 
sådanne rettigheder eller kategorier af 
rettigheder. Dette betyder, at 
rettighedshavere nemt kan trække deres 
rettigheder eller kategorier af rettigheder 
tilbage fra et forvaltningsselskab og 
overlade eller overføre eller nogle af disse 
rettigheder til et andet forvaltningsselskab
eller en anden enhed, uanset
forvaltningsselskabets eller 
rettighedshaverens medlemsstat eller 
nationalitet. Forvaltningsselskaber, der 

(9) Friheden til at modtage tjenester til 
kollektiv forvaltning af ophavsret og 
beslægtede rettigheder på tværs af de 
nationale grænser medfører, at 
rettighedshaverne frit kan vælge en 
kollektiv forvaltningsorganisation til 
forvaltningen af deres rettigheder, herunder 
rettigheder til offentlig fremførelse eller 
udsendelse, eller kategorier af rettigheder, 
herunder interaktiv kommunikation med 
offentligheden, såfremt den pågældende
kollektive forvaltningsorganisation
allerede forvalter sådanne rettigheder eller 
kategorier af rettigheder. Dette betyder, at 
rettighedshavere nemt kan trække deres 
rettigheder eller kategorier af rettigheder 
tilbage fra en kollektiv 
forvaltningsorganisation og overlade eller 
overføre alle eller nogle af disse 
rettigheder til en anden kollektiv 
forvaltningsorganisation eller en anden 
enhed, uanset den kollektive 
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forvalter forskellige typer af værker og 
andre frembringelser, herunder litterære, 
musiske eller fotografiske værker, bør også 
give rettighedshavere denne fleksibilitet 
med hensyn til forvaltningen af forskellige 
typer af værker eller frembringelser.
Forvaltningsselskaber bør informere 
rettighedshavere om disse valgmuligheder 
og give dem mulighed for nemt at anvende 
disse. Endelig tilsidesætter direktivet ikke 
rettighedshavernes muligheder for at 
forvalte deres rettigheder individuelt, 
herunder til ikke-kommercielle formål.

forvaltningsorganisations eller 
rettighedshaverens medlemsstat eller 
nationalitet. Kollektive 
forvaltningsorganisationer, der forvalter 
forskellige typer af værker og andre 
frembringelser, herunder litterære, musiske 
eller fotografiske værker, bør også give 
rettighedshavere denne fleksibilitet med 
hensyn til forvaltningen af forskellige typer 
af værker eller frembringelser. Kollektive 
forvaltningsorganisationer bør informere 
rettighedshavere om disse valgmuligheder 
og give dem mulighed for nemt at anvende 
disse. Endelig tilsidesætter direktivet ikke 
rettighedshavernes muligheder for at 
forvalte deres rettigheder individuelt, 
herunder til ikke-kommercielle formål.

Or. en

Ændringsforslag 41
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Friheden til at levere og til at modtage 
kollektive forvaltningstjenester på tværs af 
de nationale grænser medfører, at 
rettighedshaverne frit kan vælge et 
forvaltningsselskab til forvaltningen af 
deres rettigheder, herunder rettigheder til 
offentlig fremførelse eller udsendelse, eller 
kategorier af rettigheder, herunder 
interaktiv kommunikation med 
offentligheden, såfremt det pågældende 
forvaltningsselskab allerede forvalter 
sådanne rettigheder eller kategorier af 
rettigheder. Dette betyder, at 
rettighedshavere nemt kan trække deres 
rettigheder eller kategorier af rettigheder 
tilbage fra et forvaltningsselskab og 
overlade eller overføre eller nogle af disse 
rettigheder til et andet forvaltningsselskab 

(9) Friheden til at levere og til at modtage 
kollektive forvaltningstjenester på tværs af 
de nationale grænser medfører, at 
rettighedshaverne frit kan vælge et 
forvaltningsselskab til forvaltningen af 
deres rettigheder, herunder rettigheder til 
offentlig fremførelse eller udsendelse, eller 
kategorier af rettigheder, herunder 
interaktiv kommunikation med 
offentligheden, såfremt det pågældende 
forvaltningsselskab allerede forvalter 
sådanne rettigheder eller kategorier af 
rettigheder. Dette betyder, at 
rettighedshavere nemt kan trække deres 
rettigheder eller kategorier af rettigheder 
tilbage fra et forvaltningsselskab og 
overlade eller overføre eller nogle af disse 
rettigheder til et andet forvaltningsselskab 
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eller en anden enhed, uanset 
forvaltningsselskabets eller 
rettighedshaverens medlemsstat eller 
nationalitet. Forvaltningsselskaber, der 
forvalter forskellige typer af værker og 
andre frembringelser, herunder litterære, 
musiske eller fotografiske værker, bør også 
give rettighedshavere denne fleksibilitet 
med hensyn til forvaltningen af forskellige 
typer af værker eller frembringelser.
Forvaltningsselskaber bør informere 
rettighedshavere om disse valgmuligheder 
og give dem mulighed for nemt at anvende 
disse. Endelig tilsidesætter direktivet ikke 
rettighedshavernes muligheder for at 
forvalte deres rettigheder individuelt, 
herunder til ikke-kommercielle formål.

eller en anden enhed, uanset 
forvaltningsselskabets eller 
rettighedshaverens medlemsstat eller 
nationalitet. Forvaltningsselskaber, der 
forvalter forskellige typer af værker og 
andre frembringelser, herunder litterære, 
musiske eller fotografiske værker, bør også 
give rettighedshavere denne fleksibilitet 
med hensyn til forvaltningen af værker,
forskellige typer af værker eller 
frembringelser. Forvaltningsselskaber bør 
informere rettighedshavere om disse 
valgmuligheder og give dem mulighed for 
nemt at anvende disse. Endelig 
tilsidesætter direktivet ikke 
rettighedshavernes muligheder for at 
forvalte deres rettigheder individuelt, 
herunder til ikke-kommercielle formål eller 
placere dem i offentligt eje.

Or. en

Begrundelse

Rettighedshavere bør bevare retten til frit at træffe afgørelse om rettighederne til deres eget 
arbejde, herunder rettigheden til at frigive arbejdet til offentligt eje.

Ændringsforslag 42
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Den individuelle udøvelse af 
eksklusive økonomiske rettigheder, som 
det ofte er tilfældet i den audiovisuelle 
sektor, er ligeledes i overensstemmelse 
med målene for det indre marked og 
reducerer opdelingspotentialet, idet 
producentens ret til udnyttelse 
konsolideres.

Or. en
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Ændringsforslag 43
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Forvaltningsselskabernes
medlemmer bør have adgang til at deltage i 
og stemme på generalforsamlingen;
udøvelsen af disse rettigheder kan kun 
være underlagt retfærdige og 
forholdsmæssige begrænsninger. Det bør 
være nemt at udøve stemmerettigheder.

(12) Alle medlemmer af kollektive 
forvaltningsorganisationer bør have 
adgang til at deltage i og stemme på 
generalforsamlingen; udøvelsen af disse 
rettigheder kan kun være underlagt 
retfærdige og forholdsmæssige 
begrænsninger. Det bør være nemt at
udøve stemmerettigheder og så vidt muligt 
ad elektronisk vej.

Or. en

Begrundelse

Der bør tilskyndes til inklusiv såvel som effektiv medlemsdeltagelse. [I overensstemmelse med 
udkast til udtalelse fra CULT.]

Ændringsforslag 44
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Medlemmerne bør have mulighed for 
at deltage i overvågningen af
forvaltningsselskabernes ledelse.
Forvaltningsselskaberne bør til dette 
formål etablere en tilsynsfunktion, der 
passer til deres organisationsstruktur, og 
give medlemmerne mulighed for at være 
repræsenteret i det organ, der varetager 
denne funktion. For at undgå at pålægge 
mindre forvaltningsselskaber for stor en 
byrde og for at sikre, at de forpligtelser, der 

(13) Medlemmerne bør have mulighed for 
at deltage i overvågningen af kollektive 
forvaltningsorganisationers ledelse.
Kollektive forvaltningsorganisationer bør 
til dette formål etablere en tilsynsfunktion, 
der passer til deres organisationsstruktur, 
og give de forskellige kategorier af 
medlemmer mulighed for på fair og 
afbalanceret vis at være repræsenteret i det 
organ, der varetager denne funktion. For at 
undgå at pålægge mindre 
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indføres i kraft af dette direktiv, er 
forholdsmæssige, bør medlemsstaterne 
være i stand til, såfremt de finder det 
nødvendigt, at undtage de mindste 
forvaltningsselskaber fra forpligtelsen til at 
oprette en sådan tilsynsfunktion.

forvaltningsselskaber for stor en byrde og 
for at sikre, at de forpligtelser, der indføres 
i kraft af dette direktiv, er 
forholdsmæssige, bør medlemsstaterne 
være i stand til, såfremt de finder det 
nødvendigt, at undtage de mindste 
forvaltningsselskaber fra forpligtelsen til at 
oprette en sådan tilsynsfunktion.

Or. en

Ændringsforslag 45
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Medlemmerne bør have mulighed for 
at deltage i overvågningen af
forvaltningsselskabernes ledelse.
Forvaltningsselskaberne bør til dette 
formål etablere en tilsynsfunktion, der 
passer til deres organisationsstruktur, og 
give medlemmerne mulighed for at være 
repræsenteret i det organ, der varetager 
denne funktion. For at undgå at pålægge 
mindre forvaltningsselskaber for stor en 
byrde og for at sikre, at de forpligtelser, 
der indføres i kraft af dette direktiv, er 
forholdsmæssige, bør medlemsstaterne 
være i stand til, såfremt de finder det 
nødvendigt, at undtage de mindste 
forvaltningsselskaber fra forpligtelsen til 
at oprette en sådan tilsynsfunktion.

(13) Medlemmerne bør have mulighed for 
at deltage i overvågningen af kollektive 
forvaltningsorganisationers ledelse. De 
kollektive forvaltningsorganisationer bør 
til dette formål etablere en tilsynsfunktion, 
der passer til deres organisationsstruktur, 
og give medlemmer, der repræsenterer 
forskellige kategorier af rettighedshavere,
mulighed for at være repræsenteret i det 
organ, der varetager denne funktion.

Or. en

Begrundelse

Udelukkelsen af små kollektive forvaltningsorganisationer fra enhver form for tilsynsfunktion 
er i modstrid med direktivets formål. Selv små virksomheder og organisationer kræver typisk 
en bestyrelse. De forskellige kategorier af medlemmer skal have passende repræsentation.
Denne betragtning bør desuden være i overensstemmelse med revisionerne af artikel 8, stk. 3, 
og artikel 20, stk. 5. [I overensstemmelse med udkast til udtalelser fra CULT og IMCO.]
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Ændringsforslag 46
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Forvaltningsselskaber opkræver, 
forvalter og fordeler indtægter fra 
udnyttelsen af de rettigheder, de får 
overdraget af rettighedshaverne. Disse 
indtægter tilfalder i sidste instans 
rettighedshaverne, der kan være 
medlemmer af selskabet eller et andet 
selskab. Det er derfor vigtigt, at
forvaltningsselskaberne udviser størst 
mulig omhu i forbindelse med opkrævning, 
forvaltning og fordeling af disse indtægter.
En nøjagtig fordeling er kun mulig, hvis
forvaltningsselskaberne opretholder 
passende registre over medlemskab, 
licenser og anvendelsen af værker og andre 
frembringelser. Rettighedshavere og 
brugere bør i givet fald også indgive data, 
der kontrolleres af forvaltningsselskabet.
Beløb, der opkræves og tilfalder 
rettighedshaverne, bør forvaltes separat i 
forhold til forvaltningsselskabets
eventuelle egne aktiver, og enhver 
investering af disse midler, inden de 
fordeles til rettighedshaverne, skal ske i 
overensstemmelse med den 
investeringspolitik, der er vedtaget på
forvaltningsselskabets generalforsamling.
For at opretholde et højt beskyttelsesniveau 
af rettighedshavernes rettigheder og at 
sikre, at enhver form for indtægt, der 
hidrører fra udnyttelsen af deres 
rettigheder, er til fordel for 
rettighedshaverne, bør de investeringer, der 
foretages og besiddes af
forvaltningsselskabet, forvaltes i 
overensstemmelse med en række kriterier, 
som pålægger forvaltningsselskabet at 
udvise forsigtighed og samtidig giver

(15) Kollektive forvaltningsorganisationer
opkræver, forvalter og fordeler indtægter 
fra udnyttelsen af de rettigheder, de får 
overdraget af rettighedshaverne. Disse 
indtægter tilfalder i sidste instans 
rettighedshaverne, der kan være
medlemmer af selskabet eller et andet 
selskab. Det er derfor vigtigt, at kollektive 
forvaltningsorganisationer udviser størst 
mulig omhu i forbindelse med opkrævning, 
forvaltning og fordeling af disse indtægter.
En nøjagtig fordeling er kun mulig, hvis
kollektive forvaltningsorganisationer
opretholder passende registre over 
medlemskab, licenser og anvendelsen af 
værker og andre frembringelser.
Rettighedshavere og brugere bør i givet 
fald også indgive data, der kontrolleres af
kollektive forvaltningsorganisationer.
Beløb, der opkræves og tilfalder 
rettighedshaverne, bør forvaltes separat i 
forhold til den kollektive 
forvaltningsorganisations eventuelle egne 
aktiver, og enhver investering af disse 
midler, inden de fordeles til 
rettighedshaverne, skal ske i 
overensstemmelse med den 
investeringspolitik, der er vedtaget på den 
kollektive forvaltningsorganisations
generalforsamling. For at opretholde et højt 
beskyttelsesniveau af rettighedshavernes 
rettigheder og at sikre, at enhver form for 
indtægt, der hidrører fra udnyttelsen af 
deres rettigheder, er til fordel for 
rettighedshaverne, bør de investeringer, der 
foretages og besiddes af den kollektive 
forvaltningsorganisation, forvaltes i 
overensstemmelse med en række kriterier, 
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selskabet mulighed for at vælge den mest 
sikre og effektive investeringspolitik. Dette 
bør give forvaltningsselskabet mulighed 
for at vælge den aktivallokering, der passer 
til arten og varigheden af enhver
risikoeksponering for eventuelle 
rettighedsindtægter, der investeres, og som 
ikke i urimelig grad begrænser eventuelle 
rettighedsindtægter, der tilfalder 
rettighedshaverne. For at sikre, at de beløb, 
der tilfalder rettighedshaverne, fordeles på 
passende og effektiv vis, er det nødvendigt 
at kræve, at forvaltningsselskaberne
træffer omhyggelige foranstaltninger, som 
de i god tro anser for rimelige, med henblik 
på at identificere og lokalisere de berørte 
rettighedshavere. Det er også 
hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser 
om, at forvaltningsselskabernes
medlemmer skal godkende de regler, der 
gælder i en situation, hvor eventuelle 
beløb, der opkræves, ikke kan fordeles, 
fordi de berørte rettighedshavere ikke kan 
identificeres eller lokaliseres.

som pålægger den kollektive 
forvaltningsorganisation at udvise 
forsigtighed og samtidig giver den 
kollektive forvaltningsorganisation
mulighed for at vælge den mest sikre og 
effektive investeringspolitik. Dette bør give
den kollektive forvaltningsorganisation
mulighed for at vælge en sikker og lønsom
aktivallokering, der forhindrer
risikoeksponering for eventuelle 
rettighedsindtægter, der investeres, og som 
ikke begrænser eventuelle 
rettighedsindtægter, der tilfalder 
rettighedshaverne. For at sikre, at de beløb, 
der tilfalder rettighedshaverne, fordeles på 
passende og effektiv vis, er det nødvendigt 
at kræve, at de kollektive 
forvaltningsorganisationer træffer 
omhyggelige foranstaltninger, som de i god 
tro anser for rimelige, med henblik på at 
identificere og lokalisere de berørte 
rettighedshavere. Det er også 
hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser 
om, at de kollektive 
forvaltningsorganisationers medlemmer 
skal godkende de regler, der gælder i en 
situation, hvor eventuelle beløb, der 
opkræves, ikke kan fordeles, fordi de 
berørte rettighedshavere ikke kan 
identificeres eller lokaliseres.

Or. en

Begrundelse

For at undgå unødige risici for de indtægter, som tilhører rettighedshaverne, bør kollektive 
forvaltningsorganisationer anvende en sikker investeringsstrategi med lav risiko. [I 
overensstemmelse med udkast til udtalelse fra IMCO.]

Ændringsforslag 47
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Når de beløb, der tilfalder 
rettighedshaverne, ikke kan fordeles, fordi 
den kollektive forvaltningsorganisation 
ikke har kunnet identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, ville dette hindre de 
kollektive forvaltningsorganisationer i at 
udvise omhu i forbindelse med deres 
bestræbelser på at lokalisere de korrekte 
rettighedshavere, hvis de fik lov til at 
beholde pengene og bruge dem på andre 
formål. Idet medlemsstaterne bærer 
hovedansvaret for kulturpolitikken, er det 
hensigtsmæssigt, at de penge, der ikke 
kan fordeles, indbetales til en fond, som er 
oprettet og forvaltet til dette formål af den 
medlemsstat, der har forvaltet pengene.
Fonden bærer herefter ansvaret for alle 
krav fra rettighedshavere, der senere 
måtte melde sig. Derudover beslutter den 
enkelte medlemsstat, hvordan pengene i 
fonden skal bruges til lignende formål, 
herunder til betaling af rettighedshavere, 
der senere måtte melde sig, i henhold til 
direktiv 2012/28/EU om visse tilladte 
anvendelser af forældreløse værker, 
digitalisering og genlagring af vores 
kulturarv og fremme af den kulturelle 
mangfoldighed.

Or. en

Begrundelse

Såfremt kollektive forvaltningsorganisationer får mulighed for at beholde de penge, der ikke 
kan fordeles, tilskyndes de til ikke at foretage en reel omhyggelig eftersøgning af de rigtige 
rettighedshavere. En fondsløsning gør det desuden muligt at koordinere dette direktiv med det 
nyligt vedtagne direktiv om forældreløse værker. En fond, der forvaltes af en medlemsstat, 
kan også være fordelagtig med hensyn til at fremme kulturel mangfoldighed. Se også den 
ændrede artikel 12, stk. 2.

Ændringsforslag 48
Amelia Andersdotter
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Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er vigtigt at have rimelige 
kommercielle vilkår for licensering for at 
sikre, at brugere kan udstede licenser for 
værker og andre beskyttede frembringelser, 
for hvilke et forvaltningsselskab 
repræsenterer rettighederne, og sikre 
betaling af rettighedshaverne.
Forvaltningsselskaber og brugere bør 
derfor føre licensforhandlinger i god tro og 
anvende tariffer, der fastsættes på grundlag 
af objektive kriterier.

(18) Det er vigtigt at have rimelige 
kommercielle vilkår for licensering for at 
sikre, at brugere kan udstede licenser for 
værker og andre beskyttede frembringelser, 
for hvilke et forvaltningsselskab 
repræsenterer rettighederne, og sikre 
betaling af rettighedshaverne.
Forvaltningsselskaber og brugere bør 
derfor føre licensforhandlinger i god tro og 
anvende tariffer, der fastsættes på grundlag 
af objektive og ikke-diskriminerende
kriterier. Tarifferne bør stå i et rimeligt 
forhold til den økonomiske værdi af disse 
rettigheders anvendelse inden for handel.

Or. en

Begrundelse

Bør afspejle teksten i EU-Domstolens retspraksis [C-52/07 Kanal 5 Ltd og TV 4 AB mod 
Föreningen Svenska Tonsättares Internationalla Musikbyrå (STIM)]. Kollektive 
forvaltningsorganisationer har som følge af, at de indtager en monopolstilling, utilstrækkelige 
incitamenter til at undlade at fastsætte overpriser.

Ændringsforslag 49
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at øge gennemsigtigheden og 
forebygge situationer, hvor brugere 
modtager mere end en faktura for samme 
rettighed til samme værk, bør 
forvaltningsselskaber pålægges at arbejde 
tæt sammen indbyrdes. Dette samarbejde 
bør omfatte samling af oplysninger om 
licenser og brugen af værker i en fælles 
database, koordineret og fælles 



PE510.534v02-00 22/96 AM\936984DA.doc

DA

fakturering og opkrævning af 
rettighedsindtægter.

Or. en

Begrundelse

Dobbelt fakturering af copyright-brugere er et tilbagevendende og udbredt problem. Ifølge 
Kommissionens konsekvensanalyse kan helt op til 10-30 % af de royalties, der opkræves hos 
brugerne, være berørt af dobbelt fakturering. [I overensstemmelse med udkast til udtalelse fra 
IMCO.]

Ændringsforslag 50
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at sikre, at rettighedshavere er i 
stand til at overvåge deres 
forvaltningsselskabers resultater og 
sammenligne deres respektive resultater, 
bør forvaltningsselskaber offentliggøre en 
årlig gennemsigtighedsrapport, der 
omfatter sammenlignelige reviderede 
regnskabsoplysninger, der er specifikke for 
forvaltningsselskabernes virksomhed.
Forvaltningsselskaber bør desuden 
offentliggøre en årlig særrapport om 
anvendelsen af de beløb, der er afsat til 
sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige 
tjenesteydelser. For at undgå at pålægge 
mindre forvaltningsselskaber alt for stor 
en byrde og for at sikre, at de 
forpligtelser, der følger af dette direktiv, 
er forholdsmæssige, bør medlemsstaterne, 
hvis de finder det nødvendigt, have 
mulighed for at undtage de mindste 
forvaltningsselskaber fra visse 
forpligtelser mht. gennemsigtighed.

(20) For at sikre, at rettighedshavere er i 
stand til at overvåge deres 
forvaltningsselskabers resultater og 
sammenligne deres respektive resultater, 
bør forvaltningsselskaber offentliggøre en 
årlig gennemsigtighedsrapport, der 
omfatter sammenlignelige reviderede 
regnskabsoplysninger, der er specifikke for 
forvaltningsselskabernes virksomhed.
Forvaltningsselskaber bør desuden 
offentliggøre en årlig særrapport om 
anvendelsen af de beløb, der er afsat til 
sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige 
tjenesteydelser.

Or. en
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Begrundelse

Udelukkelsen af små kollektive forvaltningsorganisationer fra indberetningsforpligtelser er i 
modstrid med direktivets formål. Denne betragtning bør desuden være i overensstemmelse 
med revisionerne af artikel 8, stk. 3, og artikel 20, stk. 5. [I overensstemmelse med udkast til 
udtalelse fra IMCO.]

Ændringsforslag 51
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes bestemmelser om 
forvaltning af rettigheder, såsom udvidede 
kollektive licenser, obligatorisk kollektiv 
forvaltning og retlige formodninger om 
repræsentation eller overførsel, såfremt de 
pågældende bestemmelser er forenelige 
med EU-lovgivningen og EU's og 
medlemsstaternes internationale 
forpligtelser. I tilfælde af obligatorisk 
kollektiv forvaltning for alle værker i den 
pågældende rettighedskategori eller 
indholdstype er det ikke nødvendigt med 
et krav om offentliggørelse af repertoiret, 
hvis kun én aktivt er bemyndiget.

Or. en

Ændringsforslag 52
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Inden for online-musikbranchen, hvor 
den kollektive forvaltning af 
ophavsrettigheder på et territorialt grundlag 

(24) Inden for online-musikbranchen, hvor 
den kollektive forvaltning af 
ophavsrettigheder på et territorialt grundlag 
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fortsat er normen, er det vigtigt at skabe 
betingelser, der fremmer den mest 
effektive licenspraksis hos 
forvaltningsselskaberne i en stadig mere 
grænseoverskridende kontekst. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at indføre en række 
regler, hvormed samordnes de 
grundlæggende betingelser for 
forvaltningsselskabers multiterritoriale 
kollektive licensering af ophavsmænds 
online-musikrettigheder. Disse 
bestemmelser bør sikre de nødvendige 
mindstekrav til kvaliteten af de 
grænseoverskridende tjenester, som 
forvaltningsselskaberne leverer, især med 
hensyn til gennemsigtigheden af de 
repertoirer, der repræsenteres, og 
nøjagtigheden af de finansielle strømme, 
der vedrører anvendelsen af rettigheder. De 
bør også skabe betingelser, der fremmer en 
frivillig sammenlægning af 
musikrepertoirer og således reducerer 
antallet af licenser, som en bruger behøver 
for at tilbyde en multiterritorial tjeneste.
Disse bestemmelser bør gøre det muligt for 
et forvaltningsselskab at anmode et andet 
forvaltningsselskab om at repræsentere sit 
repertoire på et multiterritorialt grundlag, 
når det ikke selv kan opfylde kravene. Det 
anmodede forvaltningsselskab bør, såfremt 
det samler repertoirer og tilbyder eller 
udsteder multiterritoriale licenser, være 
forpligtet til at acceptere bemyndigelsen fra 
det anmodende forvaltningsselskab.
Udviklingen af lovlige online-
musiktjenester i EU bør også bidrage til
bekæmpelsen af piratkopiering.

fortsat er normen, er det vigtigt at skabe 
betingelser, der fremmer den mest 
effektive licenspraksis hos 
forvaltningsselskaberne i en stadig mere 
grænseoverskridende kontekst. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at indføre en række 
regler, hvormed samordnes de 
grundlæggende betingelser for 
forvaltningsselskabers multiterritoriale 
kollektive licensering af ophavsmænds 
online-musikrettigheder. Disse 
bestemmelser bør sikre de nødvendige 
mindstekrav til kvaliteten af de 
grænseoverskridende tjenester, som 
forvaltningsselskaberne leverer, især med 
hensyn til gennemsigtigheden af de 
repertoirer, der repræsenteres, og 
nøjagtigheden af de finansielle strømme, 
der vedrører anvendelsen af rettigheder. De 
bør også skabe betingelser, der fremmer en 
frivillig sammenlægning af 
musikrepertoirer og således reducerer 
antallet af licenser, som en bruger behøver 
for at tilbyde en multiterritorial tjeneste.
Disse bestemmelser bør gøre det muligt for 
et forvaltningsselskab at anmode et andet 
forvaltningsselskab om at repræsentere sit 
repertoire på et multiterritorialt grundlag, 
når det ikke selv kan opfylde kravene. Det 
anmodede forvaltningsselskab bør, såfremt 
det samler repertoirer og tilbyder eller 
udsteder multiterritoriale licenser, være 
forpligtet til at acceptere bemyndigelsen fra 
det anmodende forvaltningsselskab uden at 
misbruge sin markedsposition.
Udviklingen af lovlige online-
musiktjenester i EU bør også bidrage til at 
mindske uautoriseret musikkopiering.

Or. en

Begrundelse

De kollektive forvaltningsorganisationers effektivitet afhænger af kontrollen med 
konkurrencebegrænsende virkninger. Forbedret formulering. [Overensstemmelse med 
udkastet til udtalelse fra IMCO].
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Ændringsforslag 53
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Inden for online-musikbranchen, 
hvor den kollektive forvaltning af 
ophavsrettigheder på et territorialt grundlag 
fortsat er normen, er det vigtigt at skabe 
betingelser, der fremmer den mest 
effektive licenspraksis hos 
forvaltningsselskaberne i en stadig mere
grænseoverskridende kontekst. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at indføre en række 
regler, hvormed samordnes de 
grundlæggende betingelser for 
forvaltningsselskabers multiterritoriale 
kollektive licensering af ophavsmænds 
online-musikrettigheder. Disse 
bestemmelser bør sikre de nødvendige 
mindstekrav til kvaliteten af de 
grænseoverskridende tjenester, som 
forvaltningsselskaberne leverer, især med 
hensyn til gennemsigtigheden af de 
repertoirer, der repræsenteres, og 
nøjagtigheden af de finansielle strømme, 
der vedrører anvendelsen af rettigheder. De 
bør også skabe betingelser, der fremmer en 
frivillig sammenlægning af 
musikrepertoirer og således reducerer 
antallet af licenser, som en bruger behøver 
for at tilbyde en multiterritorial tjeneste.
Disse bestemmelser bør gøre det muligt for 
et forvaltningsselskab at anmode et andet 
forvaltningsselskab om at repræsentere sit 
repertoire på et multiterritorialt grundlag, 
når det ikke selv kan opfylde kravene. Det 
anmodede forvaltningsselskab bør, såfremt 
det samler repertoirer og tilbyder eller 
udsteder multiterritoriale licenser, være 
forpligtet til at acceptere bemyndigelsen fra 
det anmodende forvaltningsselskab.
Udviklingen af lovlige online-
musiktjenester i EU bør også bidrage til 
bekæmpelsen af piratkopiering.

(24) Til forskel fra andre kreative 
sektorer, hvor den direkte licensgivning 
spiller en mere fremtrædende rolle, er den
kollektive forvaltning af ophavsrettigheder 
på et territorialt grundlag fortsat normen 
inden for musiksektoren. Det er derfor
vigtigt at skabe betingelser, der fremmer 
den mest effektive licenspraksis hos 
forvaltningsselskaberne i en stadig mere 
grænseoverskridende kontekst. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at indføre en række 
regler, hvormed samordnes de 
grundlæggende betingelser for 
forvaltningsselskabers multiterritoriale 
kollektive licensering af ophavsmænds 
online-musikrettigheder. Disse 
bestemmelser bør sikre de nødvendige 
mindstekrav til kvaliteten af de 
grænseoverskridende tjenester, som 
forvaltningsselskaberne leverer, især med 
hensyn til gennemsigtigheden af de 
repertoirer, der repræsenteres, og 
nøjagtigheden af de finansielle strømme, 
der vedrører anvendelsen af rettigheder. De 
bør også skabe betingelser, der fremmer en 
frivillig sammenlægning af 
musikrepertoirer og således reducerer 
antallet af licenser, som en bruger behøver 
for at tilbyde en multiterritorial tjeneste.
Disse bestemmelser bør gøre det muligt for 
et forvaltningsselskab at anmode et andet 
forvaltningsselskab om at repræsentere sit 
repertoire på et multiterritorialt grundlag, 
når det ikke selv kan opfylde kravene. Det 
anmodede forvaltningsselskab bør, såfremt 
det samler repertoirer og tilbyder eller 
udsteder multiterritoriale licenser, være 
forpligtet til at acceptere bemyndigelsen fra 
det anmodende forvaltningsselskab.
Udviklingen af lovlige online-
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musiktjenester i EU bør også bidrage til 
bekæmpelsen af piratkopiering.

Or. en

Ændringsforslag 54
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Den digitale teknologi giver 
forvaltningsselskaberne mulighed for 
automatisk overvågning af licenstagernes 
anvendelse af de licenserede musikværker 
og letter fakturering. Branchestandarder for 
musikanvendelse, salgsrapportering og 
fakturering er afgørende for at forbedre 
effektiviteten i udvekslingen af data 
mellem forvaltningsselskaber og brugere.
Overvågning af anvendelsen af licenser bør 
respektere de grundlæggende rettigheder, 
navnlig retten til respekt for privatliv og 
familieliv og beskyttelse af 
personoplysninger. For at sikre, at disse 
effektivitetsgevinster resulterer i en 
hurtigere finansiel behandling og i sidste 
ende i hurtigere betaling af 
rettighedshavere, bør forvaltningsselskaber 
forpligtes til at fakturere tjenesteydere og 
fordele skyldige beløb til rettighedshavere 
uden forsinkelse. For at dette krav kan 
realiseres, er det nødvendigt, at 
licenstagerne bestræber sig på at give
forvaltningsselskaberne præcise og 
rettidige rapporter om anvendelse af 
værker. Forvaltningsselskaber bør ikke 
være forpligtede til at acceptere brugernes 
rapporter i ejendomsretligt beskyttede 
formater, når der forefindes 
branchestandarder.

(27) Den digitale teknologi giver 
forvaltningsselskaberne mulighed for 
automatisk overvågning af licenstagernes 
anvendelse af de licenserede musikværker 
og letter fakturering. Branchestandarder for 
musikanvendelse, salgsrapportering og 
fakturering er afgørende for at forbedre 
effektiviteten i udvekslingen af data 
mellem forvaltningsselskaber og brugere.
Overvågning af anvendelsen af licenser bør 
respektere de grundlæggende rettigheder, 
navnlig retten til respekt for privatliv og 
familieliv og beskyttelse af 
personoplysninger. For at sikre, at disse 
effektivitetsgevinster resulterer i en 
hurtigere finansiel behandling og i sidste 
ende i hurtigere betaling af 
rettighedshavere, bør forvaltningsselskaber 
forpligtes til at fastsætte en indbyrdes 
samarbejdsprocedure for at sikre, at hver 
enkelt bruger modtager én fælles faktura,
og fordele skyldige beløb til 
rettighedshavere uden forsinkelse. For at 
dette krav kan realiseres, er det nødvendigt, 
at licenstagerne bestræber sig på at give 
forvaltningsselskaberne præcise og 
rettidige rapporter om anvendelse af 
værker. Forvaltningsselskaber bør ikke 
være forpligtede til at acceptere brugernes 
rapporter i ejendomsretligt beskyttede 
formater, når der forefindes 
branchestandarder.
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Or. en

Begrundelse

Høje transaktionsomkostninger, såsom komplicerede og talrige fakturaer, udgør en væsentlig 
hindring på det europæiske marked for licensering af ophavsrettigheder. [I overensstemmelse 
med udkastet til udtalelse fra IMCO.]

Ændringsforslag 55
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Radio- og tv-selskaber anvender som 
regel en licens fra et lokalt 
forvaltningsselskab til deres egen 
udsendelse af radio- og tv-programmer, 
som omfatter musikværker. Denne licens 
er ofte begrænset til radio- og tv-
spredningsvirksomhed. Det vil være 
nødvendigt med en licens for online-
musikrettigheder for at tillade, at sådanne 
radio- og tv-programmer også er 
tilgængelige online. For at lette 
udstedelsen af licenser til online-
musikrettigheder med henblik på direkte 
eller forskudt online-transmission af 
radio- og tv-programmer er det 
nødvendigt at indføre en undtagelse fra de 
regler, som ellers vil gælde for 
multiterritorial licensering af 
musikværker til online-anvendelse. En 
sådan undtagelse bør begrænses til, hvad 
der er nødvendigt for at give online-
adgang til radio- og tv-programmer og til 
materiale med et klart og underordnet 
forhold til den oprindelige udsendelse, der 
produceres med henblik på f.eks. at 
supplere, foretage forudgående 
gennemgang eller foretage efterfølgende 
gennemgang af radio- og tv-programmet.
Denne undtagelse bør ikke anvendes
således, at den medfører en forvridning af 

(35) Radio- og tv-selskaber anvender som 
regel en generel licens fra et lokalt 
forvaltningsselskab for rettighederne til
verdensrepertoiret af musikværker for at 
give offentligheden adgang til deres egne 
tv- og radioprogrammer og online-
tjenester i forbindelse med udsendelserne,
f.eks. materiale som supplerer, beriger 
eller på anden vis udvider selskabets 
programtilbud. Sådanne generelle 
licenser til radio- og tv-selskaber opfylder 
et faktisk behov, er veletablerede og er 
generelt accepteret af både 
rettighedshavere, radio- og tv-selskaber og 
forvaltningsselskaber. Dette direktiv bør 
derfor bevare denne veletablerede praksis 
og dermed undgå, at der anvendes 
forskellige regler for licensering af radio-
og tv-selskabernes offline- og online-
tjenester. Det er derfor nødvendigt at 
undtage forvaltningsselskaber fra 
anvendelsen af afsnit III, når de 
licenserer online-tjenester til radio- og tv-
selskaber, som er knyttet til disses offline-
tjenester. Dette bør ikke anvendes således, 
at det medfører en forvridning af 
konkurrencen med andre tjenesteydelser, 
som giver forbrugerne online-adgang til 
individuelle musikværker, eller fører til 
konkurrencebegrænsende 
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konkurrencen med andre tjenesteydelser, 
som giver forbrugerne online-adgang til 
individuelle musikværker eller individuelle 
audiovisuelle værker, eller fører til 
konkurrencebegrænsende 
forretningsmetoder, såsom markeds- eller 
kundedeling, som er i strid med artikel 101 
eller 102 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.

forretningsmetoder, såsom markeds- eller 
kundedeling, og det bør overholde 
national lovgivning og EU-lovgivning, 
navnlig artikel 101 eller 102 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Begrundelse

Radio- og tv-selskabers online-tjenester omfatter ikke kun udsendelser eller dele af disse, men 
også andet programmateriale, som leveres under selskabets redaktionelle kontrol og ansvar, 
som normalt er knyttet til selskabets offline-aktiviteter. Da det præcise anvendelsesområde og 
omfang af dette materiale vil være underlagt aftalemæssige ordninger mellem radio- og tv-
selskaber og de pågældende rettighedshavere eller forvaltningsselskaber, bør det ikke 
defineres på forhånd i direktivet.

Ændringsforslag 56
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Det er nødvendigt at sikre en effektiv 
håndhævelse af de nationale bestemmelser, 
der vedtages i medfør af dette direktiv.
Forvaltningsselskaber bør tilbyde deres 
medlemmer særlige procedurer for 
håndtering af klager og bilæggelse af 
tvister. Disse procedurer bør også stilles til 
rådighed for andre rettighedshavere, som 
forvaltningsselskabet repræsenterer. Det er 
også hensigtsmæssigt at sikre, at 
medlemsstaterne råder over uafhængige, 
upartiske og effektive organer til 
bilæggelse af tvister, der kan bilægge 
kommercielle tvister mellem 
forvaltningsselskaber og brugere 
vedrørende gældende eller foreslåede 
licensbetingelser samt i tilfælde, hvor der 

(36) Det er nødvendigt at sikre en effektiv 
håndhævelse af de nationale bestemmelser, 
der vedtages i medfør af dette direktiv.
Forvaltningsselskaber bør tilbyde deres 
medlemmer særlige procedurer for 
håndtering af klager og bilæggelse af 
tvister. Disse procedurer bør også stilles til 
rådighed for andre rettighedshavere, som 
forvaltningsselskabet repræsenterer. Det er 
også hensigtsmæssigt at sikre, at 
medlemsstaterne råder over uafhængige, 
upartiske og effektive organer til 
bilæggelse af tvister, der kan bilægge 
kommercielle tvister mellem 
forvaltningsselskaber og brugere 
vedrørende gældende eller foreslåede 
licensbetingelser samt i tilfælde, hvor der 
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gives afslag på udstedelse af licens.
Endvidere kan effektiviteten af 
bestemmelserne om udstedelse af 
multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder blive undermineret, hvis 
tvister mellem forvaltningsselskaber og 
deres modparter ikke løses hurtigt og 
effektivt af uafhængige og uvildige 
organer. Som følge heraf er det – uden at 
dette berører retten til domstolsadgang –
hensigtsmæssigt at give adgang til let 
tilgængelige, effektive og upartiske 
udenretslige procedurer for løsning af 
konflikter mellem forvaltningsselskaber på 
den ene side og online-musiktjenesteydere, 
rettighedshaverne eller andre 
forvaltningsselskaber på den anden side.

gives afslag på udstedelse af licens.
Endvidere kan effektiviteten af 
bestemmelserne om udstedelse af 
multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder blive undermineret, hvis 
tvister mellem forvaltningsselskaber og 
deres modparter ikke løses hurtigt og 
effektivt af uafhængige og uvildige 
organer. Som følge heraf er det – uden at 
dette berører retten til domstolsadgang –
hensigtsmæssigt at give adgang til let 
tilgængelige, effektive og upartiske 
udenretslige procedurer for løsning af 
konflikter mellem forvaltningsselskaber på 
den ene side og online-musiktjenesteydere, 
rettighedshaverne eller andre 
forvaltningsselskaber på den anden side.
Disse tvistbilæggelsesorganer bør have 
særlig viden om intellektuelle 
ejendomsrettigheder, og de bør basere 
deres afgørelser på objektive standarder 
og kriterier, såsom Domstolens "fair 
value in trade". For at sikre betalingen 
bør brugerne pålægges at erlægge 
betaling til de kollektive 
forvaltningsorganisationer, mens sagen 
verserer, i henhold til den eksisterende 
tarif, hvis en sådan findes, eller på 
grundlag af en foreløbig kendelse fra 
retten, hvis en sådan gældende tarif ikke 
er fastsat.

Or. en

Begrundelse

To ensure that national dispute resolution bodies have the required expertise and that their 
decisions follow the same fair principles across the internal market, these bodies should 
consist of dedicated judges that have special knowledge of IP matters and the decisions 
should be made following the criteria set out in Article 15(2).Parties may abuse the use of 
dispute resolution mechanisms, for example, to avoid or delay obligations such as payment of 
the licence fees. To ensure that these dispute resolution mechanisms are used in good faith, 
and given the potential length of dispute resolution proceedings, the provisions should specify 
that where a dispute resolution process is pending, users may only use the works or other 
protected content provided that, as a minimum obligation, they pay the tariffs published by 
the CMO or, where there is no pre-existing tariff, a monthly fee set by the dispute resolution 
body, into an escrow account. The collective management organisation or the user, as the 
case may be, should be required to pay the balance between the payments made and the new 
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tariff set by the competent body no later than 30 days after the decision has been made by that 
body.

Ændringsforslag 57
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Desuden bør medlemsstaterne indføre 
passende procedurer, hvorved det vil være 
muligt at indgive klager over
forvaltningsselskaber, der ikke overholder 
loven, og at sikre, at der, når det er 
relevant, anvendes effektive, 
forholdsmæssige og afskrækkende 
sanktioner. Medlemsstaterne bør fastsætte, 
hvilke myndigheder der bør have ansvaret 
for forvaltningen af klage- og 
sanktionsprocedurer. For at sikre, at 
kravene til multiterritorial licensering 
overholdes, bør der fastsættes specifikke 
bestemmelser om overvågning af deres 
gennemførelse. De kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne og 
Europa-Kommissionen bør samarbejde 
med hinanden til dette formål.

(37) Desuden bør medlemsstaterne indføre 
passende procedurer, hvorved det vil være 
muligt at indgive klager over kollektive 
forvaltningsorganisationer, der ikke 
overholder loven, og at sikre, at der, når det 
er relevant, anvendes effektive, 
forholdsmæssige og afskrækkende 
sanktioner eller foranstaltninger.
Medlemsstaterne bør fastsætte, hvilke 
myndigheder der bør have ansvaret for 
forvaltningen af klage- og 
sanktionsprocedurer. For at sikre, at 
kravene til multiterritorial licensering 
overholdes, bør der fastsættes specifikke 
bestemmelser om overvågning af deres 
gennemførelse. De kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne og 
Europa-Kommissionen bør samarbejde 
med hinanden til dette formål.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af medlemsstaternes håndhævelsesmuligheder. [I overensstemmelse med 
udkastet til udtalelse fra CULT.]

Ændringsforslag 58
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 43
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Bestemmelserne i dette direktiv 
berører ikke anvendelsen af 
konkurrencereglerne og enhver anden 
relevant lovgivning på andre områder, 
herunder om fortrolighed, 
handelshemmeligheder, databeskyttelse, 
aktindsigt, aftaleret og international 
privatret med hensyn til lovvalg og 
retternes kompetence.

(43) Bestemmelserne i dette direktiv 
berører ikke anvendelsen af 
konkurrencereglerne og enhver anden 
relevant lovgivning på andre områder, 
herunder om fortrolighed, navnlig hvad 
angår individuelle aftaler og 
hemmeligholdelsesaftaler,
handelshemmeligheder, databeskyttelse, 
aktindsigt, aftaleret og international 
privatret med hensyn til lovvalg og 
retternes kompetence.

Or. en

Ændringsforslag 59
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter de krav, der er 
nødvendige for at sikre en velfungerende 
forvaltning af ophavsret og beslægtede 
rettigheder i forvaltningsselskaberne. Det 
indeholder ligeledes krav til 
forvaltningsselskabers multiterritoriale 
licensering af ophavsrettigheder til 
musikværker til online-anvendelse.

Dette direktiv fastsætter de krav, der er 
nødvendige for at sikre en velfungerende 
forvaltning af ophavsret og beslægtede 
rettigheder i kollektive 
forvaltningsorganisationer. Det 
indeholder ligeledes krav til 
forvaltningsselskabers multiterritoriale 
licensering af ophavsrettigheder til 
musikværker til online-anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 60
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit I, II og IV, med undtagelse af artikel 
36 og 40, finder anvendelse på alle 
forvaltningsselskaber, der er etableret i 
Unionen.

Afsnit I, II og IV, med undtagelse af artikel 
36 og 40, finder anvendelse på alle 
forvaltningsselskaber, der opererer i 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 61
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit III gælder dog ikke, når 
forvaltningsselskaber i overensstemmelse 
med national lovgivning og EU-
lovgivningen tildeler licenser for sådanne 
musikværker til radio- og tv-selskaber i 
forbindelse med online-tjenester, som er 
knyttet til deres offline-tjenester.

Or. en

Begrundelse

Tidligere artikel 33 – radio- og tv-selskabers online-tjenester omfatter ikke kun udsendelser 
eller dele af disse, men også andet programmateriale, som leveres under selskabets 
redaktionelle kontrol og ansvar, som normalt er knyttet til selskabets offline-aktiviteter. Da 
det præcise anvendelsesområde og omfanget af dette materiale vil være underlagt 
aftalemæssige ordninger mellem radio- og tv-selskaber og de pågældende rettighedshavere 
eller forvaltningsselskaber, bør det ikke defineres på forhånd i direktivet.

Ændringsforslag 62
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra a
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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; for 
at forvaltning af rettigheder kan anses for 
en organisations eneste eller primære 
formål, skal det være fastsat i 
organisationens vedtægter, at 
organisationens formål er at opkræve og 
sikre en retfærdig fordeling af 
rettighedsindtægterne i forbindelse med 
masseudnyttelse af ophavsret. Desuden 
skal antallet af ansatte, som er beskæftiget 
med forvaltning af rettigheder, udgøre 
flertallet af organisationens samlede antal
ansatte.

Or. en

Ændringsforslag 63
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – 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) "kollektiv forvaltningsorganisation": 
enhver organisation, som er godkendt ved 
lov eller ved overdragelse fra, licens fra 
eller anden kontraktmæssig aftale med et 
betydeligt antal rettighedshavere til at
forvalte ophavsret eller 
ophavsretsbeslægtede rettigheder som 
eneste eller primære formål, og som er ejet 
eller kontrolleret af dens medlemmer

Or. en
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Ændringsforslag 64
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – 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) "kollektiv forvaltningsorganisation": 
enhver organisation, som er godkendt ved 
lov eller ved overdragelse fra, licens fra 
eller anden kontraktmæssig aftale med 
mere end én rettighedshaver eller kollektiv 
forvaltningsorganisation til at forvalte 
ophavsret eller ophavsretsbeslægtede 
rettigheder som eneste eller primære 
formål, og som er ejet eller kontrolleret af 
dens medlemmer og udelukkende handler 
i medlemmernes kollektive interesse og 
med en tillidsforpligtelse over for 
medlemmerne;

Or. en

Begrundelse

Præcisering med hensyn til definitionen af kollektive forvaltningsorganisationer.

Ændringsforslag 65
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – 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) "kollektiv forvaltningsorganisation": 
enhver nonprofitorganisation, 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 
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eller direkte eller indirekte kontrolleret af 
dens rettighedshavere

Or. en

Ændringsforslag 66
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "kommerciel operatør": enhver 
enhed, som er godkendt ved 
kontraktmæssig aftale til at forvalte 
ophavsret eller ophavsretsbeslægtede 
rettigheder på vegne af rettighedshavere 
på et kommercielt grundlag

Or. en

Begrundelse

For at skabe lige vilkår inden for rammerne af rettighedsforvaltning bør forlæggere og 
pladeselskaber – som ligeledes forvalter rettighedshaveres rettigheder – være underlagt en 
række minimumsregler for gennemsigtighed. [I overensstemmelse med udkastet til udtalelse 
fra CULT.]

Ændringsforslag 67
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "medlem af et forvaltningsselskab": en 
rettighedshaver eller en enhed, der direkte 
repræsenterer rettighedshavere, herunder 
andre forvaltningsselskaber og 
sammenslutninger af rettighedshavere, der 
opfylder kravene for medlemskab af et 
forvaltningsselskab

c) "medlem": en rettighedshaver eller en 
enhed, der direkte repræsenterer 
rettighedshavere, herunder andre kollektive 
forvaltningsorganisationer og 
sammenslutninger af rettighedshavere, der 
opfylder kravene for medlemskab af en 
kollektiv forvaltningsorganisation, uanset 
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dennes retlige form

Or. en

Begrundelse

Nødvendig præcisering for så vidt angår de forskellige retlige former for kollektive 
forvaltningsorganisationer inden for forskellige medlemsstater. [I overensstemmelse med 
udkastet til udtalelse fra CULT.]

Ændringsforslag 68
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "medlem af et forvaltningsselskab": en 
rettighedshaver eller en enhed, der direkte 
repræsenterer rettighedshavere, herunder 
andre forvaltningsselskaber og 
sammenslutninger af rettighedshavere, der 
opfylder kravene for medlemskab af et 
forvaltningsselskab

c) "medlem af et forvaltningsselskab": en 
rettighedshaver eller en enhed, der direkte 
repræsenterer rettighedshavere, herunder 
andre forvaltningsselskaber og 
sammenslutninger af rettighedshavere,
såsom fagforeninger, der opfylder kravene 
for medlemskab af et forvaltningsselskab

Or. en

Ændringsforslag 69
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "rettighedsindtægter": indtægter, der 
opkræves af et forvaltningsselskab på 
vegne af rettighedshaverne, uanset om der 
er tale om eksklusivret, ret til vederlag eller 
ret til kompensation

f) "rettighedsindtægter": indtægter, der 
opkræves af en kollektiv 
forvaltningsorganisation på vegne af 
rettighedshaverne, uanset om der er tale om 
eksklusivret, ret til vederlag eller ret til 
kompensation, herunder indtægter fra 
investeringer af rettighedsindtægter
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Or. en

Begrundelse

I artikel 10, stk. 2, fastsættes det, at indkomst fra investeringer af rettighedsindtægter bør 
"holdes adskilt", men det præciseres ikke, at sådan indkomst tilhører og bør udbetales til 
rettighedshaverne. Inddragelse af denne indtægtsstrøm i definitionen er den nemmeste måde 
at afhjælpe dette på. [Overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra CULT].

Ændringsforslag 70
Eija-Riitta Korhola

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 en kollektiv forvaltningsorganisation
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 den 
kollektive forvaltningsorganisation eller 
rettighedshaverne er hjemmehørende eller 
etableret, eller hvilken nationalitet de har.
Kollektive forvaltningsorganisationer har 
ret til at anmode om eksklusiv 
overdragelse af rettigheder til alle deres 
medlemmers værker.

Or. en

Begrundelse

A recent declaration adopted by more than 40 independent European associations of music 
creators called for the maintenance of the exclusive assignment of the performing right to 
their collective management organisation. This entails that music writers assign the 
performing right in all their works to the society of their choice. This provides the CMO with 
legal certainty because it knows that it represents the performing rights of all works of its’ 
members.The split of works (some compositions in one society, others in another one) would 
be detrimental: CMO’s would lose the certainty needed for blanket licenses as requested e.g. 
by public broadcasters. The consequences are that obtaining licenses will be more 
burdensome and costly.
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Ændringsforslag 71
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 en kollektiv forvaltningsorganisation
efter eget valg bemyndigelse til at forvalte 
rettigheder, kategorier af rettigheder, 
værker eller typer af værker og andre 
frembringelser efter eget valg i 
medlemsstaterne efter eget valg, uanset i 
hvilken medlemsstat den kollektive 
forvaltningsorganisation eller 
rettighedshaverne er hjemmehørende eller 
etableret, eller hvilken nationalitet de har.

Or. en

Begrundelse

Rettighedshavere bør bevare retten til frit at træffe afgørelse om rettighederne til deres egne 
værker. I nogle EU-medlemsstater og i andre lande, f.eks. USA, har rettighedshavere ret til at 
forvalte individuelle værker inden for deres kollektive forvaltningsorganisation. [I 
overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra CULT.]

Ændringsforslag 72
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Rettighedshavere har ret til at udstede 
licenser til anvendelse af deres værker og 
rettigheder. I så fald skal rettighedshavere 
rettidigt meddele de kollektive 
forvaltningsorganisationer, der er 
bemyndiget til at forvalte rettighederne til 
disse værker, at der er udstedt en sådan 
gratis licens.
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Or. en

Begrundelse

Rettighedshavere bør gives fleksibilitet i forbindelse med forvaltningen af deres værker:
Rettighedshavere bør have ret til at bestemme, om deres værker vil kunne anvendes under 
gratis licensering, som f.eks. Creative Commons, uden at det bringer deres medlemskab af 
den kollektive forvaltningsorganisation, der repræsenterer dem, i fare. [I overensstemmelse 
med udkastet til udtalelse fra CULT.]

Ændringsforslag 73
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Rettighedshaverne skal have ret til at 
ophæve en bemyndigelse til at forvalte 
rettigheder, kategorier af rettigheder eller 
typer af værker og andre frembringelser, 
der er givet til et forvaltningsselskab, eller
til fra et forvaltningsselskab at 
tilbagetrække de rettigheder eller 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser efter eget 
valg for medlemsstaterne af eget valg, 
såfremt de giver et rimeligt varsel på højst 
seks måneder. Forvaltningsselskabet kan 
beslutte, at en sådan ophævelse eller 
tilbagetrækning først vil få virkning medio 
eller ultimo regnskabsåret, afhængig af, 
hvilken dato der ligger tættest på udløbet af 
meddelelsesfristen.

3. Rettighedshaverne skal have ret til at 
ophæve en bemyndigelse til at forvalte 
rettigheder, kategorier af rettigheder, 
værker eller typer af værker og andre 
frembringelser, der er givet til en kollektiv 
forvaltningsorganisation, eller til fra en 
kollektiv forvaltningsorganisation at 
tilbagetrække de rettigheder eller 
kategorier af rettigheder, værker eller typer 
af værker og andre frembringelser efter 
eget valg på et hvilket som helst tidspunkt 
i bemyndigelsesperioden for 
medlemsstaterne af eget valg, såfremt de 
giver et rimeligt varsel på højst seks
måneder. Den kollektive 
forvaltningsorganisation kan beslutte, at 
en sådan ophævelse eller tilbagetrækning 
først vil få virkning medio eller ultimo 
regnskabsåret, afhængig af, hvilken dato 
der ligger tættest på udløbet af 
meddelelsesfristen.

Or. en

Begrundelse

Rettighedshavere bør bevare retten til frit at træffe afgørelse om rettighederne til deres egne 
værker. I nogle EU-medlemsstater og i andre lande, f.eks. USA, har rettighedshavere ret til at 
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trække individuelle værker tilbage fra deres kollektive forvaltningsorganisation. [I 
overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra CULT.]

Ændringsforslag 74
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Rettighedshaverne skal have ret til at 
ophæve en bemyndigelse til at forvalte 
rettigheder, kategorier af rettigheder eller 
typer af værker og andre frembringelser, 
der er givet til et forvaltningsselskab, eller 
til fra et forvaltningsselskab at 
tilbagetrække de rettigheder eller 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser efter eget 
valg for medlemsstaterne af eget valg, 
såfremt de giver et rimeligt varsel på højst 
seks måneder. Forvaltningsselskabet kan 
beslutte, at en sådan ophævelse eller 
tilbagetrækning først vil få virkning medio 
eller ultimo regnskabsåret, afhængig af, 
hvilken dato der ligger tættest på udløbet af 
meddelelsesfristen.

3. Medlemmerne skal have ret til at 
ophæve en bemyndigelse til at forvalte 
rettigheder, kategorier af rettigheder eller 
typer af værker og andre frembringelser, 
der er givet til et forvaltningsselskab, eller 
til fra et forvaltningsselskab at 
tilbagetrække de rettigheder eller 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser efter eget 
valg for medlemsstaterne af eget valg, 
såfremt de giver et rimeligt varsel på højst 
seks måneder. Forvaltningsselskabet kan 
beslutte, at en sådan ophævelse eller 
tilbagetrækning først vil få virkning medio 
eller ultimo regnskabsåret, afhængig af, 
hvilken dato der ligger tættest på udløbet af 
meddelelsesfristen.

Or. en

Ændringsforslag 75
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der er beløb, som tilfalder en 
rettighedshaver for en udnyttelse, som 
fandt sted inden ophævelsen af en 
bemyndigelse eller tilbagetrækningen af 
rettigheder fik virkning, eller i henhold til 

4. Hvis der er beløb, som tilfalder et 
medlem for en udnyttelse, som fandt sted 
inden ophævelsen af en bemyndigelse eller 
tilbagetrækningen af rettigheder fik 
virkning, eller i henhold til en licens, der er 
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en licens, der er udstedt før ophævelsen 
eller tilbagetrækningen fik virkning, 
bevarer rettighedshaveren sine rettigheder 
i henhold til artikel 12, 16, 18 og 34 for så 
vidt angår disse udnyttelser.

udstedt før ophævelsen eller 
tilbagetrækningen fik virkning, bevarer
medlemmet sine rettigheder i henhold til 
artikel 12, 16, 18 og 34 for så vidt angår 
disse udnyttelser.

Or. en

Ændringsforslag 76
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forvaltningsselskaber må ikke begrænse 
anvendelsen af de rettigheder, der er 
omhandlet i stk. 3 og 4, ved at kræve, at 
forvaltning af rettigheder eller kategorier af 
rettigheder eller typer af værker og andre 
frembringelser, der er omfattet af 
ophævelsen eller tilbagetrækningen, 
overdrages til et andet forvaltningsselskab.

5. Forvaltningsselskaber må ikke begrænse 
anvendelsen af de rettigheder, der er 
omhandlet i stk. 3 og 4, ved at kræve, at 
forvaltning af rettigheder eller kategorier af 
rettigheder eller typer af værker og andre 
frembringelser, der er omfattet af 
ophævelsen eller tilbagetrækningen, 
overdrages til et andet forvaltningsselskab.
Uanset denne bestemmelse kan 
forvaltningsselskaber, som forvalter 
udøvende kunstneres og 
fonogramproducenters rettighed til et 
individuelt vederlag i henhold til artikel 8, 
stk. 2, i direktiv 2006/115/EF, forlange, at 
forvaltningen af disse rettigheder 
overdrages til et andet 
forvaltningsselskab, som er etableret i 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 77
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forvaltningsselskaber må ikke 
begrænse anvendelsen af de rettigheder, 
der er omhandlet i stk. 3 og 4, ved at 
kræve, at forvaltning af rettigheder eller 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser, der er 
omfattet af ophævelsen eller 
tilbagetrækningen, overdrages til et andet 
forvaltningsselskab.

5. Kollektive forvaltningsorganisationer
må ikke begrænse anvendelsen af de 
rettigheder, der er omhandlet i stk. 3 og 4, 
ved at kræve, at forvaltning af rettigheder 
eller kategorier af rettigheder, værker eller 
typer af værker og andre frembringelser, 
der er omfattet af ophævelsen eller 
tilbagetrækningen, overdrages til en anden 
kollektiv forvaltningsorganisation.

Or. en

Begrundelse

Se artikel 5, stk. 2, og 5, stk. 3.

Ændringsforslag 78
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne skal sikre, at
rettighedshaveren giver udtrykkelig og 
specifik bemyndigelse for hver rettighed 
eller kategori af rettigheder eller type af 
værker og andre frembringelser, som
rettighedshaveren giver 
forvaltningsselskabet bemyndigelse til at 
forvalte, og at en sådan bemyndigelse er i 
dokumentarisk form.

6. Medlemsstaterne skal sikre, at
medlemmet giver udtrykkelig og specifik 
bemyndigelse for hver rettighed eller 
kategori af rettigheder eller type af værker 
og andre frembringelser, som medlemmet
giver forvaltningsselskabet bemyndigelse 
til at forvalte, og at en sådan bemyndigelse 
er i dokumentarisk form. Dette stykke 
finder ikke anvendelse på 
medlemsstaternes ordninger vedrørende 
forvaltning af rettigheder gennem udvidet 
kollektiv licensering, retlige formodninger 
om repræsentation eller overførsel, 
obligatorisk kollektiv forvaltning eller 
tilsvarende ordninger eller kombinationer 
heraf.

Or. en
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Ændringsforslag 79
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne skal sikre, at 
rettighedshaveren giver udtrykkelig og 
specifik bemyndigelse for hver rettighed 
eller kategori af rettigheder eller type af 
værker og andre frembringelser, som 
rettighedshaveren giver 
forvaltningsselskabet bemyndigelse til at 
forvalte, og at en sådan bemyndigelse er i 
dokumentarisk form.

6. Medlemsstaterne skal sikre, at 
rettighedshaveren giver udtrykkelig og 
specifik bemyndigelse for hver rettighed 
eller kategori af rettigheder eller type af 
værker og andre frembringelser, som 
rettighedshaveren giver 
forvaltningsselskabet bemyndigelse til at 
forvalte, og at en sådan bemyndigelse er i 
dokumentarisk form; dette stykke finder 
ikke anvendelse på medlemsstaternes 
ordninger vedrørende forvaltning af 
rettigheder gennem udvidet kollektiv 
licensering, retlige formodninger om 
repræsentation eller overførsel, 
obligatorisk kollektiv forvaltning eller 
tilsvarende ordninger eller kombinationer 
heraf.

Or. en

Begrundelse

Forvaltningsselskaberne skal ikke forpligtes til at indhente samtykke fra de rettighedshavere, 
der er omfattet af udvidede kollektive licenseringer eller lignende ordninger i en medlemsstat.
Ændringen har således til formål at sikre, at velfungerende ordninger for kollektiv forvaltning 
af ophavsret kan fortsætte, og at sikre rettighedshavernes indtægt og brugernes muligheder 
for at opnå clearing af rettigheder og licenser.

Ændringsforslag 80
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne skal sikre, at 
rettighedshaveren giver udtrykkelig og 
specifik bemyndigelse for hver rettighed 
eller kategori af rettigheder eller type af 
værker og andre frembringelser, som 
rettighedshaveren giver
forvaltningsselskabet bemyndigelse til at 
forvalte, og at en sådan bemyndigelse er i 
dokumentarisk form.

6. Medlemsstaterne skal sikre, at 
rettighedshaveren giver udtrykkelig og 
specifik bemyndigelse for hver rettighed 
eller kategori af rettigheder, værker eller 
type af værker og andre frembringelser, 
som rettighedshaveren giver den kollektive 
forvaltningsorganisation bemyndigelse til 
at forvalte, og at en sådan bemyndigelse er 
i dokumentarisk form.

Or. en

Begrundelse

Se artikel 5, stk. 2, og 5, stk. 3. [I overensstemmelse med udkast til udtalelser fra CULT og 
betænkningsforslaget i JURI].

Ændringsforslag 81
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Med forbehold af artikel 20, stk. 4, har 
rettighedshavere ret til at anmode om 
eksterne uafhængige revisioner af deres 
kollektive forvaltningsorganisation på et 
hvilket som helst tidspunkt i hele 
bemyndigelsesperioden.

Or. en

Begrundelse

På baggrund af den højst problematiske forvaltning i mange europæiske kollektive 
forvaltningsorganisationer i de seneste år, er der stort behov for at lette de eksterne 
revisioner, således at der kan sikres reel uafhængighed og omhu i revisionen. [I 
overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra CULT.]
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Ændringsforslag 82
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Når en kollektiv 
forvaltningsorganisation har medlemmer, 
som er enheder repræsenterende 
rettighedshaverne, skal oplysningerne i 
henhold til stk. 3-7 sendes til disse 
enheder.

Or. en

Ændringsforslag 83
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsselskaber skal acceptere 
rettighedshavere som medlemmer, hvis de 
opfylder kravene for medlemskab. De kan 
kun afvise en anmodning om medlemskab 
på grundlag af objektive kriterier. Disse 
kriterier skal fremgå af 
forvaltningsselskabets statutter eller 
medlemskabsbetingelser og gøres offentligt 
tilgængelige.

2. Forvaltningsselskaber kan kun afvise en 
anmodning om medlemskab på grundlag af 
objektive kriterier. Disse kriterier skal 
fremgå af forvaltningsselskabets statutter 
eller medlemskabsbetingelser og gøres 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 84
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsselskaber skal acceptere 
rettighedshavere som medlemmer, hvis de 
opfylder kravene for medlemskab. De kan 
kun afvise en anmodning om medlemskab 
på grundlag af objektive kriterier. Disse 
kriterier skal fremgå af 
forvaltningsselskabets statutter eller 
medlemskabsbetingelser og gøres offentligt 
tilgængelige.

2. Forvaltningsselskaber skal acceptere 
rettighedshavere eller alle andre 
medlemmer som defineret i artikel 3, litra 
c), som medlemmer, hvis de opfylder 
kravene for medlemskab. De kan kun 
afvise en anmodning om medlemskab på 
grundlag af objektive og ikke-
diskriminerende kriterier. Disse kriterier 
skal fremgå af forvaltningsselskabets 
statutter eller medlemskabsbetingelser og 
gøres offentligt tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for præcisering med hensyn til artikel 3c. Det bør være forbudt at nægte 
medlemskab på grundlag af diskriminerende kriterier. [I overensstemmelse med udkastet til 
udtalelse fra IMCO.]

Ændringsforslag 85
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsselskaber skal acceptere 
rettighedshavere som medlemmer, hvis de 
opfylder kravene for medlemskab. De kan 
kun afvise en anmodning om medlemskab 
på grundlag af objektive kriterier. Disse 
kriterier skal fremgå af 
forvaltningsselskabets statutter eller 
medlemskabsbetingelser og gøres offentligt 
tilgængelige.

2. Forvaltningsselskaber kan kun afvise en 
anmodning om medlemskab på grundlag af 
objektive kriterier. Disse kriterier skal 
fremgå af forvaltningsselskabets statutter 
eller medlemskabsbetingelser og gøres 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Der kan være tilfælde, hvor et medlemskab bør nægtes.
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Ændringsforslag 86
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forvaltningsselskabets statutter skal 
indeholde passende og effektive 
mekanismer for medlemmernes deltagelse i 
forvaltningsselskabets beslutningsproces.
De forskellige kategorier af medlemmers 
repræsentation i beslutningsprocessen bør 
være retfærdige og afbalancerede.

3. Forvaltningsselskabets statutter skal 
indeholde passende og effektive 
mekanismer for medlemmernes deltagelse i 
forvaltningsselskabets beslutningsproces.
De forskellige kategorier af medlemmers 
repræsentation på alle niveauer af
beslutningsprocessen bør være retfærdige 
og afbalancerede.

Or. en

Ændringsforslag 87
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kollektive forvaltningsorganisationer 
gør de oplysninger, der er nævnt i artikel 
19, stk. 1, offentligt tilgængelige, forudsat 
at beskyttelsen af rettighedshavernes 
personoplysninger opretholdes.

Or. en

Ændringsforslag 88
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Generalforsamlingen skal godkende 
eventuelle ændringer af 
forvaltningsselskabets statutter og 
medlemskabsbetingelser, hvis disse 
betingelser ikke er omfattet af statutten.

3. Den kollektive 
forvaltningsorganisations statutter og 
medlemskabsbetingelser samt eventuelle 
ændringer heraf vedtages af 
generalforsamlingen.

Or. en

Begrundelse

En tydeligere formulering. [I overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra CULT.]

Ændringsforslag 89
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generalforsamlingen skal have beføjelse til 
at træffe afgørelse om udnævnelse eller 
afskedigelse af direktører og godkende 
deres løn og andre fordele såsom ikke-
monetære ydelser, pension, ret til andre 
vederlag og fratrædelsesgodtgørelse.

Generalforsamlingen skal have beføjelse til 
at træffe afgørelse om udnævnelse eller 
afskedigelse af direktører, overvåge deres 
generelle præstationer og godkende deres 
løn og andre fordele såsom ikke-monetære 
ydelser, pension, ret til andre vederlag og 
fratrædelsesgodtgørelse.

Or. en

Begrundelse

Forholdet mellem generalforsamlingen og direktørerne bør være klart. [I overensstemmelse 
med udkastet til udtalelse fra IMCO.]

Ændringsforslag 90
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) anvendelsen af de beløb, der tilfalder 
rettighedshavere, men som ikke kan 
fordeles som fastsat i artikel 12, stk. 2, 
undtagen når generalforsamlingen 
beslutter at overdrage denne afgørelse til 
det organ, der varetager tilsynsfunktionen

udgår

Or. en

Begrundelse

Sletning af dette litra er en konsekvens af ændringsforslaget til artikel 12, stk. 2.

Ændringsforslag 91
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Generalforsamlingen skal kontrollere
forvaltningsselskabets aktiviteter ved i det 
mindste at træffe beslutning om 
udnævnelse og afskedigelse af revisor og 
godkendelse af den årlige 
gennemsigtighedsrapport og 
revisionspåtegning.

6. Generalforsamlingen skal kontrollere
den kollektive forvaltningsorganisations
aktiviteter ved i det mindste at træffe 
beslutning om udnævnelse og afskedigelse 
af revisor og godkendelse af den årlige 
gennemsigtighedsrapport og 
revisionspåtegning. Såfremt der med 
rimelighed drages tvivl om den kollektive 
forvaltningsorganisations finansielle 
forvaltningspraksis, kan 
generalforsamlingen beslutte at foretage 
en ekstern revision. Resultatet af en sådan 
ekstern revision skal meddeles alle 
medlemmer og offentligheden.

Or. en

Begrundelse

På baggrund af den problematiske forvaltning i mange europæiske kollektive 
forvaltningsorganisationer i de seneste år, er der stort behov for at lette de eksterne 
revisioner, således at der kan sikres reel uafhængighed og omhu. [I overensstemmelse med 
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udkastet til udtalelse fra CULT.]

Ændringsforslag 92
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver restriktion af
forvaltningsselskabets medlemmers ret til 
at deltage og til at udøve deres
stemmerettigheder på generalforsamlingen 
skal være rimelig og forholdsmæssig samt 
være baseret på følgende kriterier:

Alle medlemmer af en kollektiv 
forvaltningsorganisation har ret til at 
stemme på generalforsamlingen, 
herunder ved elektronisk afstemning, 
hvor det er muligt. Enhver restriktion af
den kollektive forvaltningsorganisations 
enkelte medlems ret til at deltage og til at 
udøve sine stemmerettigheder på 
generalforsamlingen skal være rimelig og 
forholdsmæssig samt være baseret på 
følgende kriterier:

Or. en

Begrundelse

Bred deltagelse og effektive afstemninger bør fremmes. [I overensstemmelse med udkastet til 
udtalelse fra CULT.]

Ændringsforslag 93
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beløb, der er modtaget eller som 
tilfalder et medlem i forhold til den 
relevante regnskabsperiode.

udgår

Or. en



AM\936984DA.doc 51/96 PE510.534v02-00

DA

Begrundelse

Det er udemokratisk at gøre stemmeretten betinget af beløb, der er modtaget. Eftersom 
rettighedshaveres indkomstfordeling i kollektive forvaltningsorganisationer er ekstremt ulige, 
kan en restriktion af stemmeretten i henhold til de beløb, der er modtaget, give anledning til 
urimeligt store forskelle med hensyn til indflydelse.

Ændringsforslag 94
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Alle medlemmer af et 
forvaltningsselskab skal have ret til at 
udpege en hvilken som helst anden fysisk 
eller juridisk person som fuldmægtig til at 
deltage og stemme på generalforsamlingen 
i deres navn.

8. Alle medlemmer af et 
forvaltningsselskab skal have ret til at 
udpege en hvilken som helst anden fysisk 
eller juridisk person, som er medlem af 
dette forvaltningsselskab, som fuldmægtig 
til at deltage og stemme på 
generalforsamlingen i deres navn. Når en 
kollektiv forvaltningsorganisation 
repræsenterer mere end én kategori af 
rettighedshavere, kan et medlem kun 
fungere som fuldmægtig for et andet 
medlem i samme kategori. Antallet af 
fuldmagter, som et enkelt medlem kan 
have, skal være begrænset.

Or. en

Ændringsforslag 95
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Alle medlemmer af et 
forvaltningsselskab skal have ret til at 
udpege en hvilken som helst anden fysisk 
eller juridisk person som fuldmægtig til at 

8. Alle medlemmer af en kollektiv 
forvaltningsorganisation skal have ret til 
at udpege en hvilken som helst anden 
fysisk eller juridisk person som fuldmægtig 
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deltage og stemme på generalforsamlingen 
i deres navn.

til at deltage og stemme på 
generalforsamlingen i deres navn. For at 
være gyldig skal fuldmagten være givet af 
medlemmet til den befuldmægtigede 
senest tre måneder før dens anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget tilsigter at undgå, at musikforlag og/eller pladeselskaber gør det til 
standardpraksis at kræve en permanent fuldmagt fra nye kunstnere, som de indgår en 
kontrakt med, eftersom en permanent fuldmagt med tiden vil give dem mulighed for at 
overtage kontrollen med forvaltningsselskaberne. [I overensstemmelse med udkastet til 
udtalelse fra CULT.]

Ændringsforslag 96
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at
forvaltningsselskaber etablerer en 
tilsynsfunktion, der er ansvarlig for den 
løbende overvågning af de aktiviteter og 
udførelsen af de opgaver, som varetages af 
personer med ledelsesmæssigt ansvar i
selskaberne. Forvaltningsselskabernes
medlemmer skal være repræsenteret på en 
rimelig og afbalanceret måde i det organ, 
der varetager denne funktion, for at sikre 
deres effektive deltagelse.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at kollektive 
forvaltningsorganisationer etablerer en 
tilsynsfunktion, der er ansvarlig for den 
løbende overvågning af de aktiviteter og 
udførelsen af de opgaver, som varetages af 
personer med ledelsesmæssigt ansvar i den 
pågældende organisation. De kollektive 
forvaltningsorganisationers forskellige 
kategorier af medlemmer skal være 
repræsenteret på en rimelig og afbalanceret 
måde i det organ, der varetager denne 
funktion, for at sikre deres effektive 
deltagelse.

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt for kunstnere og forfattere at bevare balancen mellem de forskellige 
kategorier af medlemmer, og det bør ekspliciteres. [I overensstemmelse med udkastet til 
udtalelse fra CULT.]
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Ændringsforslag 97
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det organ, der varetager 
tilsynsopgaverne, skal mødes regelmæssigt
og mindst have følgende beføjelser:

2. Det organ, der varetager 
tilsynsopgaverne, skal mødes mindst hver 
tredje måned og mindst have følgende 
beføjelser:

Or. en

Begrundelse

Et krav om at mødes "regelmæssigt" er for uklart og bør følgelig defineres tydeligere.

Ændringsforslag 98
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det organ, der varetager 
tilsynsfunktionen, aflægger beretning om 
udøvelsen af sit hverv for 
generalforsamlingen som omhandlet i 
artikel 7.

Or. en

Begrundelse

Det hører til god forvaltningsskik i organisationer at informere generalforsamlingen. [I 
overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra IMCO.]

Ændringsforslag 99
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 –
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Procedurerne skal omfatte en individuel
årlig erklæring fra hver af disse personer 
og direktører, til det organ, der varetager 
tilsynsfunktionen, med følgende 
oplysninger:

Procedurerne skal omfatte en individuel 
erklæring fra hver af disse personer og 
direktører til det organ, der varetager 
tilsynsfunktionen, og til medlemmerne, og 
den skal være offentligt tilgængelig på 
den kollektive forvaltningsorganisations 
websted. Erklæringen afgives, før hver af 
disse personer påbegynder deres hverv, og 
fornys herefter hvert år. Erklæringen skal 
indeholde følgende oplysninger:

Or. en

Begrundelse

Interessekonflikter skal oplyses, før en leder eller en direktør påbegynder sit hverv. I 
overensstemmelse med betragtning 14. [Overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra 
CULT].

Ændringsforslag 100
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsselskaber skal udvise omhu 
ved opkrævning og forvaltning af 
rettighedsindtægter.

1. Kollektive forvaltningsorganisationer
skal udvise omhu, nøjagtighed og 
gennemsigtighed ved opkrævning og 
forvaltning af rettighedsindtægter.
Kollektive forvaltningsorganisationer 
sikrer, at de udelukkende opkræver 
rettighedsindtægter på vegne af 
rettighedsindehavere, hvis rettigheder de 
er bemyndiget til at repræsentere.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 12, stk. 1, og artikel 14, stk. 2, ifølge hvilke betalinger skal være 
nøjagtige. Hvis betalingerne skal være nøjagtige, siger det sig selv, at opkrævningen og 
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forvaltningen også bør være nøjagtige. Derudover bør kollektive forvaltningsorganisationer 
kun opkræve på vegne af faktiske medlemmer og rettighedshavere, hvis rettigheder de 
forvalter i henhold til en repræsentationsaftale.

Ændringsforslag 101
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forvaltningsselskaber har ikke ret til at 
anvende rettighedsindtægter og eventuelle 
indtægter fra deres investeringer for egen 
regning, bortset fra at fratrække 
administrationsomkostninger.

3. Forvaltningsselskaber har ikke ret til at 
anvende rettighedsindtægter og eventuelle 
indtægter fra deres investeringer for egen 
regning, bortset fra at fratrække 
administrationsomkostninger i 
overensstemmelse med de i artikel 7, 
stk. 5, litra d), nævnte bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, at eventuelle fradrag skal ske i henhold til de regler, der er vedtaget på 
generalforsamlingen. [I overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra IMCO.]

Ændringsforslag 102
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at man i 
aftalerne vedrørende forholdet mellem 
forvaltningsselskabet og dets medlemmer
og rettighedshaverne fastsætter de fradrag, 
der finder anvendelse på de i artikel 16, 
litra e), omhandlede rettighedsindtægter.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at man i 
aftalerne vedrørende forholdet mellem 
forvaltningsselskabet og dets medlemmer
specifikt godkender de fradrag, der finder 
anvendelse på de i artikel 16, litra e),
omhandlede rettighedsindtægter.

Or. en
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Ændringsforslag 103
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal sikre, at 
rettighedshaverne, når et 
forvaltningsselskab leverer sociale, 
kulturelle eller uddannelsesmæssige 
ydelser, der finansieres via fradrag i 
rettighedsindtægterne, er berettiget til 
følgende:

2. Medlemsstaterne skal, når et 
forvaltningsselskab leverer sociale, 
kulturelle eller uddannelsesmæssige 
ydelser, der finansieres via fradrag i 
rettighedsindtægterne, sikre, at disse 
ydelser leveres på grundlag af retfærdige 
kriterier, navnlig i forbindelse med 
adgangen til og omfanget af disse ydelser.

Or. en

Ændringsforslag 104
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sociale, kulturelle eller 
uddannelsesmæssige tjenesteydelser på 
basis af rimelige kriterier, navnlig i 
forbindelse med adgangen til og omfanget 
af disse tjenester

udgår

Or. en

Ændringsforslag 105
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) rettighedshavere, der har ophævet 
bemyndigelsen til at forvalte rettigheder 
eller kategorier af rettigheder eller typer 
af værker og andre frembringelser, eller 
som har trukket deres rettigheder eller 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser tilbage 
fra et forvaltningsselskab, skal fortsat 
have adgang til disse tjenester. Kriteriet i 
forbindelse med adgangen til og omfanget 
af disse tjenester kan tage hensyn til 
rettighedsindtægter, der genereres af disse 
rettighedshavere, og varigheden af 
bemyndigelsen til at forvalte rettigheder, 
forudsat at dette kriterium også finder 
anvendelse på rettighedshavere, der ikke 
har ophævet en sådan bemyndigelse eller 
ikke har trukket deres rettigheder eller 
kategorier af rettigheder eller typer af 
værker og andre frembringelser tilbage 
fra forvaltningsselskabet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 106
Lara Comi, Aldo Patriciello

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 

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskabet regelmæssigt og 
omhyggeligt fordeler og betaler skyldige 
beløb til alle de rettighedshavere, det 
repræsenterer, på grundlag af de 
oplysninger, brugerne stiller til rådighed 
inden for seks måneder efter brug af 
indholdet. Forvaltningsselskaberne skal 
foretage denne fordeling og betaling senest 
12 måneder efter udgangen af det 
regnskabsår, i hvilket de pågældende 
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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.

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

Forvaltningsselskabernes rettidige fordeling kan kun lade sig gøre, når brugerne stiller 
rettidig information til rådighed om brugen af det forskellige indhold.

Ændringsforslag 107
Amelia Andersdotter

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.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at de 
kollektive forvaltningsorganisationer
regelmæssigt og omhyggeligt fordeler og 
betaler skyldige beløb til alle de 
rettighedshavere, de repræsenterer. De 
kollektive forvaltningsorganisationer skal 
foretage denne fordeling og betaling uden 
unødig forsinkelse og senest tre måneder
efter 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 de kollektive 
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Forvaltningsselskaberne skal foretage 
denne fordeling og betaling præcist, for 
således at sikre lige behandling af alle 
kategorier af rettighedshavere.

forvaltningsorganisationer overholder 
denne frist. De kollektive 
forvaltningsorganisationer skal foretage 
denne fordeling og betaling præcist for 
således at sikre lige behandling af alle 
kategorier af rettighedshavere.

Or. en

Begrundelse

Kunstnere og forfattere anser det for yderst problematisk, at mange kollektive 
forvaltningsorganisationer er så langsomme med hensyn til at betale de penge, som de 
skylder. Ifølge forslaget til direktiv bør organisationerne have mulighed for at beholde 
pengene i op til to år. Dette kan næppe være rimeligt. Kollektive forvaltningsorganisationer, 
som i øjeblikket ikke opfylder højere målsætninger, har behov for incitamenter for at forbedre 
deres administrative rutiners effektivitet.

Ændringsforslag 108
Hannu Takkula

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 

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
uden unødig forsinkelse og senest 6
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 
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kategorier af rettighedshavere. således at sikre lige behandling af alle 
kategorier af rettighedshavere.

Or. en

Ændringsforslag 109
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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

Ændringsforslag 110
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de beløb, der tilfalder 
rettighedshaverne, ikke kan fordeles efter 
fem år at regne fra udgangen af det 
regnskabsår, hvor de pågældende 
rettighedsindtægter er opkrævet, og når
forvaltningsselskabet har truffet alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, skal
forvaltningsselskabet træffe afgørelse om 
anvendelsen af de pågældende beløb i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, 
litra b), hvilket dog ikke berører 
rettighedshaverens ret til at kræve disse 
beløb udbetalt af forvaltningsselskabet.

2. Når de beløb, der tilfalder 
rettighedshaverne, ikke kan fordeles efter 
fem år at regne fra udgangen af det 
regnskabsår, hvor de pågældende 
rettighedsindtægter er opkrævet, og når
den kollektive forvaltningsorganisation
har truffet alle nødvendige foranstaltninger 
for at identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, skal den kollektive 
forvaltningsorganisation træffe afgørelse 
om anvendelsen af de pågældende beløb i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, 
litra b), under forudsætning af, at den 
kollektive forvaltningsorganisation sikrer, 
at indtægterne fordeles i forhold til de 
indtægter, som rettighedshaverne har 
modtaget for det pågældende regnskabsår. 
Kollektive forvaltningsorganisationer kan 
fordele beløb, som skyldes til 
rettighedshavere, der ikke kan 
identificeres inden udløbet af 
femårsperioden, hvis det er tilladt i 
henhold til national lovgivning. Hvis 
forældelsesfristen i henhold til national 
lovgivning er længere end fem år, skal de 
kollektive forvaltningsorganisationer 
træffe egnede foranstaltninger for 
fremtidige krav, hvilket dog ikke berører 
rettighedshaverens ret til at kræve disse 
beløb udbetalt af den kollektive 
forvaltningsorganisation.

Or. en

Begrundelse

The Directive should provide that where the CMO decides to distribute amounts relating to 
unidentified rightholders, the collecting society ensures that the revenue is distributed in 
proportion to the revenues received by rightholders for the relevant financial year. In 
addition, in a number of countries the statutory prescription period for civil law claims may 
be shorter or longer than five years, e.g. three or ten years. Therefore, the article should 
allow CMOs to distribute unidentified amounts before the five years period expires if the local 
law so allows and oblige the CMOs to make adequate provisions for future claims if money is 
distributed before the expiry of the longer statutory prescription period.
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Ændringsforslag 111
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de beløb, der tilfalder 
rettighedshaverne, ikke kan fordeles efter
fem år at regne fra udgangen af det 
regnskabsår, hvor de pågældende 
rettighedsindtægter er opkrævet, og når 
forvaltningsselskabet har truffet alle 
nødvendige foranstaltninger for at
identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, skal
forvaltningsselskabet træffe afgørelse om 
anvendelsen af de pågældende beløb i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, 
litra b), hvilket dog ikke berører 
rettighedshaverens ret til at kræve disse 
beløb udbetalt af forvaltningsselskabet.

2. Når de beløb, der tilfalder 
rettighedshaverne, ikke kan fordeles efter
tre år at regne fra udgangen af det 
regnskabsår, hvor de pågældende 
rettighedsindtægter er opkrævet, fordi den 
kollektive forvaltningsorganisation ikke 
har kunnet identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, skal pengene indbetales 
til en fond, der er oprettet og bliver 
forvaltet med dette formål for øje af den 
medlemsstat, hvor pengene er opkrævet.
Fonden bærer herefter ansvaret for alle 
krav fra rettighedshavere, der senere 
måtte melde sig.

Or. en

Begrundelse

Såfremt kollektive forvaltningsorganisationer får mulighed for at beholde pengene, tilskyndes 
de til ikke at foretage en reel omhyggelig eftersøgning af de rigtige rettighedshavere. En fond, 
der forvaltes af en medlemsstat, kan også være fordelagtig med hensyn til at fremme kulturel 
mangfoldighed. Derudover er de foreslåede fem år en lang periode, og det er højst 
usandsynligt, at en forsvunden rettighedshaver bliver fundet efter tre eller fire år. [I 
overensstemmelse med udkast til udtalelser fra CULT og IMCO].

Ændringsforslag 112
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de beløb, der tilfalder 2. Når de beløb, der tilfalder 
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rettighedshaverne, ikke kan fordeles efter
fem år at regne fra udgangen af det 
regnskabsår, hvor de pågældende 
rettighedsindtægter er opkrævet, og når 
forvaltningsselskabet har truffet alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, skal 
forvaltningsselskabet træffe afgørelse om 
anvendelsen af de pågældende beløb i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, 
litra b), hvilket dog ikke berører 
rettighedshaverens ret til at kræve disse 
beløb udbetalt af forvaltningsselskabet.

rettighedshaverne, ikke kan fordeles efter
tre år at regne fra udgangen af det 
regnskabsår, hvor de pågældende 
rettighedsindtægter er opkrævet, og når 
forvaltningsselskabet har truffet alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, skal 
forvaltningsselskabet træffe afgørelse om 
anvendelsen af de pågældende beløb i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, 
litra b), hvilket dog ikke berører 
rettighedshaverens ret til at kræve disse 
beløb udbetalt af forvaltningsselskabet.

Or. en

Ændringsforslag 113
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de beløb, der tilfalder 
rettighedshaverne, ikke kan fordeles efter
fem år at regne fra udgangen af det 
regnskabsår, hvor de pågældende 
rettighedsindtægter er opkrævet, og når 
forvaltningsselskabet har truffet alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, skal 
forvaltningsselskabet træffe afgørelse om 
anvendelsen af de pågældende beløb i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, 
litra b), hvilket dog ikke berører 
rettighedshaverens ret til at kræve disse 
beløb udbetalt af forvaltningsselskabet.

2. Når de beløb, der tilfalder 
rettighedshaverne, ikke kan fordeles efter
tre år at regne fra udgangen af det 
regnskabsår, hvor de pågældende 
rettighedsindtægter er opkrævet, og når 
forvaltningsselskabet har truffet alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, skal 
forvaltningsselskabet træffe afgørelse om 
anvendelsen af de pågældende beløb i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, 
litra b), hvilket dog ikke berører 
rettighedshaverens ret til at kræve disse 
beløb udbetalt af forvaltningsselskabet.

Or. en
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Ændringsforslag 114
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på stk. 2 skal 
foranstaltninger til at identificere og 
lokalisere rettighedshaverne omfatte 
kontrol af medlemskabsregistre og 
tilrådighedsstillelse for medlemmer af et 
forvaltningsselskab samt offentligheden af 
en liste over værker eller andre 
frembringelser, for hvilke en eller flere 
rettighedshavere ikke er blevet identificeret 
eller lokaliseret.

3. Med henblik på stk. 2 skal den 
kollektive forvaltningsorganisation 
indføre effektive foranstaltninger til at 
identificere og lokalisere rettighedshaverne
og sikre hensigtsmæssige forholdsregler 
til forhindring af svig. Sådanne 
foranstaltninger skal omfatte kontrol af 
medlemskabsregistre og 
tilrådighedsstillelse for medlemmer af den 
kollektive forvaltningsorganisation samt 
offentligheden regelmæssigt og mindst 
årligt af en liste over værker eller andre 
frembringelser, for hvilke en eller flere 
rettighedshavere ikke er blevet identificeret 
eller lokaliseret.

Or. en

Begrundelse

Medmindre det er fastlagt, hvornår listen over værker skal offentliggøres, kan kollektive 
forvaltningsorganisationer udsætte offentliggørelsen i det uendelige. [I overensstemmelse 
med udkast til udtalelser fra CULT og IMCO].

Ændringsforslag 115
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på stk. 2 skal 
foranstaltninger til at identificere og 
lokalisere rettighedshaverne omfatte 
kontrol af medlemskabsregistre og 
tilrådighedsstillelse for medlemmer af et 
forvaltningsselskab samt offentligheden af 

3. Med henblik på stk. 2 skal 
foranstaltninger til at identificere og 
lokalisere rettighedshaverne omfatte 
kontrol af medlemskabsregistre og 
tilrådighedsstillelse for medlemmer af et 
forvaltningsselskab samt offentligheden af 
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en liste over værker eller andre 
frembringelser, for hvilke en eller flere 
rettighedshavere ikke er blevet identificeret 
eller lokaliseret.

en liste over værker eller andre 
frembringelser, for hvilke en eller flere 
rettighedshavere ikke er blevet identificeret 
eller lokaliseret; hvor værket eller 
frembringelsen på grund af 
forvaltningsselskabets virkefelt ikke kan 
fastlægges, de kategorier af værker eller 
andre frembringelser, det repræsenterer, 
de rettigheder, det forvalter, og de 
medlemsstater, der er omfattet.

Or. en

Ændringsforslag 116
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Licensbetingelser skal tage hensyn til
objektive kriterier, navnlig i forbindelse 
med tariffer.

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige formulering begrænsede aftalefriheden på uforholdsmæssig vis.

Ændringsforslag 117
Hannu Takkula

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Licensbetingelser skal være baseret på lige 
og ikke-diskriminerende kriterier, navnlig 
i forbindelse med tariffer.

Or. en
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Ændringsforslag 118
Eija-Riitta Korhola

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 og 
rettigheder til individuelle vederlag skal 
afspejle den økonomiske værdi af disse 
rettigheder i handelen, og den økonomiske 
værdi, som brugeren afleder af den
kollektive forvaltning af rettigheder.

Or. en

Begrundelse

In accordance with the case law of the CJEU (ruling of 6 February 2003, C-245/00, SENA 
and NOS and ruling of 30 June 2011, C-271/10, VEWA), the right to equitable remuneration 
should be assessed in the light of the value of the use for which it is provided in trade. The 
tariffs for the rights to equitable remuneration should therefore be treated on an equal footing 
as the tariffs for exclusive rights. In addition, the notion of service provided would be better 
reflected by the benefits which users derive from the collective management of rights. The 
economic benefit for users that ought to be taken into account consists for instance of the 
reduction of the number of licensing transactions from thousands or tens of thousands to a 
few or even one in some cases.

Ændringsforslag 119
Jürgen Creutzmann

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 tage 
hensyn til den økonomiske værdi af disse 
rettigheder i handelen og af den 
tjenesteydelse, som forvaltningsselskabet 
leverer.

Or. en
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Begrundelse

Det er uklart, om en rettigheds økonomiske værdi altid kan fastsættes på forhånd, og om dette 
ikke skaber retlig usikkerhed, eftersom parterne kunne angribe aftalen ud fra forskellige 
opfattelser af den økonomiske værdi.

Ændringsforslag 120
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Findes der ingen national lovgivning, 
hvormed fastsættes de beløb, som tilfalder 
rettighedshavere på grundlag af en ret til
vederlag og en ret til kompensation, skal
forvaltningsselskabet basere sin egen 
fastsættelse af de skyldige beløb på den 
økonomiske værdi af disse rettigheder i 
handelen.

Findes der ingen national lovgivning, 
hvormed fastsættes de beløb, som tilfalder 
rettighedshavere på grundlag af en ret til 
kompensation, skal den kollektive 
forvaltningsorganisation basere sin egen 
fastsættelse af de skyldige beløb på den 
økonomiske værdi af disse rettigheder i 
handelen.

Or. en

Ændringsforslag 121
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Brugere bør rapportere til kollektive 
forvaltningsorganisationer om brugen af 
værker og andre frembringelser i et aftalt 
format til tiden og præcist for at gøre det 
muligt for kollektive 
forvaltningsorganisationer at fastsætte 
gældende gebyrer og at fordele beløb, der 
tilfalder rettighedshavere, præcist og i 
overensstemmelse med de forpligtelser, 
der pålægges af dette direktiv. Hvis 
brugere undlader at indberette til 
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kollektive forvaltningsorganisationer på 
en måde, som sætter den kollektive 
forvaltningsorganisation i stand til at 
fordele indtægterne rettidigt og præcist til 
de enkelte rettighedshavere, sikrer 
medlemsstaterne, at kollektive 
forvaltningsorganisationer fritages fra 
deres forpligtelse i henhold til dette 
direktiv i forbindelse med fordeling af 
indtægter til de enkelte rettighedshavere, 
og de kollektive 
forvaltningsorganisationer kan pålægge 
sådanne brugere ekstra gebyrer for at 
dække ekstra administrationsudgifter, 
som skyldes manglende eller 
utilstrækkelig indberetning af brugen.

Or. en

Begrundelse

Obligations of efficiency on CMOs should be accompanied by corresponding obligations on 
users. These obligations are necessary to ensure that the CMOs are in turn able to meet the 
efficiency obligations imposed on them by the Directive In particular, failure by the users to 
report in an adequate and timely manner the use of works (and other subject matter) or late 
payment by users are likely to hamper the efficient operation of CMOs. One way to 
incentivize users to cooperate with collecting societies in a businesslike manner is to 
expressly allow collecting societies to charge users for the extra administrative work caused 
by lack of cooperation.Whenever there is a generally applicable tariff (either agreed or 
determined by a competent court or tribunal) users should make prompt and voluntary 
payments of the applicable licence fees or remuneration. Where users fail to pay such licence 
fees or remuneration in a timely manner, collecting societies should be allowed to charge 
additional fees to users that fail to pay voluntarily to cover the extra administrative costs 
caused by them.

Ændringsforslag 122
Lara Comi, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at sikre en rettidig, retfærdig og 
transparent fordeling af rettigheder skal 
forvaltningsselskaber kræve af brugere at 
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modtage omkostningsregnskaberne for de 
værker, der anvendes, i henhold til de 
standardrapporter, der leveres af 
forvaltningsselskaberne eller er i brug i 
sektoren, senest 6 måneder efter 
anvendelse af musikværket.

Or. en

Begrundelse

Rapporter fra brugere i og uden for det digitale miljø er påkrævet for at identificere 
anvendelsen af beskyttede værker. Uden denne bestemmelse ville fordelingen af 
forfatterrettigheder og beslægtede rettigheder fortsætte med at være hæmmet af manglen på 
oplysninger, som er nødvendige for at sikre en forholdsmæssig og analytisk fordeling af 
effektiv anvendelse af værker. Oplysninger gives ofte på en ufuldstændig og unøjagtig måde.
Stigningen i udstyr og udbredelsen af ophavsretligt beskyttede værker kræver, at 
forvaltningsselskaber kan få rettidige og nøjagtige oplysninger fra brugere om deres 
anvendelse af musikværker.

Ændringsforslag 123
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Brugere bør betale licensafgifter og 
vederlag til de kollektive 
forvaltningsorganisationer rettidigt, når 
der er en generelt gældende eller af retten 
fastsat tarif. Hvor brugere undlader at 
betale sådanne licensafgifter eller 
vederlag rettidigt, skal medlemsstaterne 
sikre, at kollektive 
forvaltningsorganisationer fra sådanne 
brugere kan opkræve yderligere afgifter 
til at dække administrationsomkostninger 
forårsaget af undladelse af frivilligt at 
betale licensafgifterne eller vederlaget.

Or. en
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Ændringsforslag 124
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Rapportering og fakturering

1. Forvaltningsselskaber indfører 
passende kommunikationsprocedurer, der 
gør det muligt for en bruger at fremsende 
alle nødvendige oplysninger om brugen af 
en licens, herunder en rapport om den 
faktiske brug af værkerne, til 
forvaltningsselskabet præcist og inden for 
den i fællesskab aftalte tidsfrist for den 
omhandlede licens.
2. Forvaltningsselskaber indfører en 
procedure for deres indbyrdes samarbejde 
til gavn for deres rettighedshavere, 
medlemmer og brugere. En sådan 
samarbejdsprocedure omfatter som 
minimum en samling af oplysninger om 
udstedte licenser og brugen af værker i en 
fælles database samt en koordineret og 
fælles fakturering og opkrævning af 
rettighedsindtægter.
3. Den i stk. 2 omhandlede 
samarbejdsprocedure skal sætte 
forvaltningsselskaberne i stand til at 
koordinere faktureringen til brugerne på 
en sådan måde, at én bruger modtager én 
fælles faktura for rettigheder til de 
værker, hvortil der er blevet udstedt 
licens. Denne ene faktura skal være 
gennemsigtig og indeholde navnene på de 
omhandlede forvaltningsselskaber, lister 
over værker og andre beskyttede
frembringelser, som der er blevet udstedt 
licens til, samt de dertil hørende faktiske 
brugere. Fakturaen bør også mindst 
tydeligt vise de proportionelle beløb, som 
tilkommer rettighedshaverne, og de beløb, 
som anvendes til dækning af 
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forvaltningsgebyrer.

Or. en

Begrundelse

En samarbejdsprocedure om faktureringen vil lette forenklede fakturaer og betalinger for 
brugere og afhjælpe problemerne med høje transaktionsomkostninger og flere faktureringer.
[I overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra IMCO.]

Ændringsforslag 125
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Oplysninger til kollektive 

forvaltningsorganisationer
Medlemsstaterne sikrer, at kollektive 
forvaltningsorganisationer har ret til at 
anmode brugere om at fremlægge alle 
oplysninger og dokumenter, der er 
nødvendige for at fastslå arten og 
omfanget af anvendelsen af værker og 
andre beskyttede frembringelser, som de 
repræsenterer, samt størrelsen af 
rettighedsindtægter. Disse oplysninger og 
dokumenter bør efter behov leveres i 
elektronisk form, så de kan behandles af 
den kollektive forvaltningsorganisation.

Or. en

Ændringsforslag 126
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Kollektive forvaltningsorganisationer skal 
besvare meddelelser fra personer, der 
anmoder om en licens til online-tjenester, 
inden for en rimelig frist og skal foreslå 
en licens inden for 6 måneder efter 
modtagelsen af en anmodning om en 
licens med relevante oplysninger. Hvis en 
kollektiv forvaltningsorganisation ikke 
overholder disse frister, har den person, 
der anmoder om en licens, ret til at 
indlede en tvistbilæggelsesprocedure, jf. 
artikel 35, 36 og 37.

Or. en

Begrundelse

Se ordførerens ændringsforslag. Der kan dog ikke fastsættes strenge frister, da 
licenseringsaftaler kan være meget forskellige med hensyn til kompleksitet, f.eks. alt efter 
hvilken type eller hvilket antal rettigheder der er tale om.

Ændringsforslag 127
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15b
Faktureringsstandarder

1. Kollektive forvaltningsorganisationer 
og kommercielle operatører som defineret 
i artikel 3, litra aa), skal fakturere brugere 
ad elektronisk vej, når det er muligt.
Kollektive forvaltningsorganisationer og 
kommercielle operatører skal tilbyde 
anvendelse af mindst ét format, hvor der 
tages hensyn til branchens frivillige 
standarder eller praksis, der er udviklet på 
internationalt plan eller EU-plan.
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2. Kollektive forvaltningsorganisationer 
og kommercielle operatører skal fakturere 
online-musiktjenesteyderne præcist og 
uden forsinkelse efter den faktiske 
anvendelse af værkerne.
3. Kollektive forvaltningsorganisationer 
og kommercielle operatører skal have 
indført passende procedurer, der giver 
brugeren mulighed for at anfægte 
fakturaens rigtighed, herunder når 
brugeren modtager fakturaer fra en eller 
flere kollektive forvaltningsorganisationer 
eller kommercielle operatører for samme 
rettigheder til samme værker.

Or. en

Begrundelse

En standardiseret og effektiv fakturering vil bidrage til lavere transaktionsomkostninger. Alle 
brugere skal kunne anfægte en fakturas rigtighed. [Overensstemmelse med udkastet til 
udtalelse fra CULT].

Ændringsforslag 128
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Artikel 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15b
Afvisning af at udstede en licens

1. Den kollektive forvaltningsorganisation 
må ikke uden at have en væsentlig og 
begrundet årsag afvise at udstede en 
licens til anvendelse af værker eller andre 
beskyttede frembringelser inden for det 
repertoire, den repræsenterer. Den 
kollektive forvaltningsorganisation må 
navnlig ikke afvise at udstede en licens, 
herunder en multiterritorial licens, med 
henvisning til rentabiliteten af en sådan 
licens.
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2. Når en kollektiv 
forvaltningsorganisation afviser at 
udstede en licens, oplyser den de 
rettighedshavere, den repræsenterer, 
andre kollektive 
forvaltningsorganisationer, på hvis vegne 
den forvalter rettigheder i henhold til en 
repræsentationsaftale, og brugeren om 
begrundelsen herfor.

Or. en

Ændringsforslag 129
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskaberne ad elektronisk vej 
og mindst én gang om året stiller følgende 
oplysninger til rådighed for hver 
rettighedshaver, som de repræsenterer:

Medlemsstaterne skal sikre, at 
forvaltningsselskaberne ad elektronisk vej 
og mindst én gang om året og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, mere regelmæssigt via 
individuelle online-konti stiller følgende 
oplysninger til rådighed for hver 
rettighedshaver, som de repræsenterer
direkte:

Or. en

Begrundelse

Individuelle online-konti kombinerer bedre omkostningseffektivitet med flere informationer til 
de enkelte medlemmer. De anvendes allerede i mange af de mest velfungerende kollektive 
forvaltningsorganisationer. [I overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra IMCO.]

Ændringsforslag 130
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at 
kommercielle operatører, som defineret i 
artikel 3, litra aa), ad elektronisk vej og 
mindst én gang om året stiller de 
oplysninger til rådighed, der er beskrevet i 
litra a), b), c), d) og g), i stk. 1 i denne 
artikel, for hver enkelt rettighedshaver, 
hvis rettigheder de forvalter.

Or. en

Begrundelse

Som forvaltere af rettigheder for individuelle rettighedshavere bør kommercielle operatører 
være underlagt et sæt minimumsregler for gennemsigtighed. [I overensstemmelse med
udkastet til udtalelse fra CULT].

Ændringsforslag 131
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de skyldige beløb til rettighedshaveren 
pr. kategori af rettigheder, der forvaltes, og 
type anvendelse, som betales af
forvaltningsselskabet til rettighedshaveren 
i den pågældende periode

c) de skyldige beløb til rettighedshaveren 
pr. kategori af rettigheder, der forvaltes, og
pr. type anvendelse og pr. værk, som 
betales af den kollektive 
forvaltningsorganisation til 
rettighedshaveren i den pågældende 
periode

Or. en

Begrundelse

Forbedrer informationen til rettighedshaverne. [I overensstemmelse med udkastet til udtalelse 
fra CULT].

Ændringsforslag 132
Amelia Andersdotter
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Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de skyldige beløb til rettighedshavere pr. 
kategori af rettigheder, der forvaltes, og pr. 
type anvendelse, der betales af
forvaltningsselskabet for licenserne af de 
rettigheder, det forvalter i henhold til 
repræsentationsaftalen

a) de skyldige beløb til rettighedshavere pr. 
kategori af rettigheder, der forvaltes, pr. 
type anvendelse og pr. værk, der betales af
den kollektive forvaltningsorganisation
for licenserne af de rettigheder, den
forvalter i henhold til 
repræsentationsaftalen

Or. en

Begrundelse

Forbedrer den information, der leveres via mellemmænd og således i sidste ende til 
rettighedshaverne. [I overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra CULT].

Ændringsforslag 133
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger til rettighedshavere, 
medlemmer, andre forvaltningsselskaber
og brugerne på anmodning

Oplysninger til rettighedshavere, 
medlemmer, andre kollektive 
forvaltningsorganisationer og brugerne

Or. en

Ændringsforslag 134
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 1. Medlemsstaterne skal sikre, at en 
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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:

kollektiv forvaltningsorganisation ad 
elektronisk vej og uden unødig forsinkelse 
stiller følgende oplysninger til rådighed for
enhver rettighedshaver, hvis rettigheder de 
repræsenterer, enhver kollektiv 
forvaltningsorganisation, på hvis vegne
den forvalter rettigheder i henhold til en 
repræsentationsaftale, eller enhver bruger:

Or. en

Begrundelse

Grundlæggende oplysninger om tariffer, licensaftaler, repertoire og repræsentationsaftaler er 
væsentlige for et velfungerende og transparent marked for kreative varer. De bør ikke kun 
stilles til rådighed på anmodning. [I overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra CULT].

Ændringsforslag 135
Jürgen Creutzmann

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 kollektive 
forvaltningsorganisationer 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:

Or. en

Ændringsforslag 136
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det repertoire og de rettigheder, de 
forvalter, og de medlemsstater, der er 
omfattet

b) listen over deres medlemmer, det 
repertoire og de specifikke rettigheder, de 
forvalter på deres vegne, og de 
medlemsstater, der er omfattet, uden at 
afsløre personoplysninger og følsomme 
oplysninger om rettighedshaverne

Or. en

Begrundelse

Forbedrer gennemsigtighedsforpligtelsen og sikrer samtidig beskyttelsen af 
personoplysninger. [I overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra CULT].

Ændringsforslag 137
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det repertoire og de rettigheder, de 
forvalter, og de medlemsstater, der er 
omfattet

 b) det værk eller anden frembringelse, de
repræsenterer, de rettigheder, de forvalter,
direkte eller under repræsentationsaftaler,
og de områder, der er omfattet; eller, hvor 
værket eller frembringelsen på grund af 
forvaltningsselskabets virkefelt ikke kan 
fastlægges, de kategorier af værker eller 
andre frembringelser, det repræsenterer, 
de rettigheder, det forvalter, og de
medlemsstater, der er omfattet

Or. en

Ændringsforslag 138
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2
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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 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; hvor værket eller 
frembringelsen på grund af 
forvaltningsselskabets virkefelt ikke kan 
fastlægges, de kategorier af værker eller 
andre frembringelser, det repræsenterer, 
de rettigheder, det forvalter, og de 
medlemsstater, der er omfattet.

Or. en

Ændringsforslag 139
Amelia Andersdotter

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 kollektive 
forvaltningsorganisationer på anmodning 
af en rettighedshaver eller ethvert 
forvaltningsselskab, give offentlig adgang 
til oplysninger om værker, for hvilke en 
eller flere rettighedshavere ikke er blevet 
identificeret i henhold til bestemmelsen i 
direktiv 2012/28/EU om visse tilladte 
anvendelse af forældreløse værker, 
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.
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Or. en

Begrundelse

Rettighedshavere, der ikke er medlemmer af et forvaltningsselskab, bør være i stand til at 
kontrollere, om nogen af deres værker er opført som uidentificerede. Desuden er disse 
oplysninger værdifulde for brugere samt for slutbrugere. Direktivet om forældreløse værker 
indeholder bestemmelser om, hvordan man håndterer situationen, når rettighedshavere ikke 
kan findes. For at sikre en koordineret ophavsretpolitik bør der henvises til dette direktiv.

Ændringsforslag 140
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal sikre, at brugere 
med henblik på effektiv administration af 
rettigheder gratis og i et elektronisk 
format meddeler kollektive 
forvaltningsorganisationer de komplette 
og nøjagtige oplysninger, som er 
nødvendige for at identificere 
anvendelsen af værket eller andre 
frembringelser og den tilsvarende 
rettighedshaver.

Or. en

Ændringsforslag 141
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at et
forvaltningsselskab offentliggør følgende 
oplysninger:

1. Medlemsstaterne skal sikre, at et
kollektivt forvaltningsselskab offentliggør 
følgende oplysninger:

Or. en
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Ændringsforslag 142
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at et 
forvaltningsselskab offentliggør følgende
oplysninger:

1. Medlemsstaterne skal sikre, at en 
kollektiv forvaltningsorganisation
offentliggør følgende oplysninger, helst 
gennem offentligt tilgængelige og søgbare 
grænseflader:

Or. en

Begrundelse

Interoperabilitet i elektroniske netværk bør fremmes. [I overensstemmelse med udkastet til 
udtalelse fra CULT].

Ændringsforslag 143
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) standardlicensaftaler og gældende 
tariffer

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighed i prisfastsættelsen og vilkårene er en forudsætning for effektiv prisdannelse 
og handel på licensmarkedet. [I overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra CULT].

Ændringsforslag 144
Amelia Andersdotter
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Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) det repertoire og de rettigheder, de 
forvalter, og de medlemsstater, der er 
omfattet

Or. en

Begrundelse

Åben repertoireinformation er afgørende for både rettighedshavere, brugere og forbrugere. [I 
overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra CULT].

Ændringsforslag 145
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kollektive forvaltningsorganisationer 
skal sikre, at oplysningerne om repertoire 
i overensstemmelse med i stk. 1, litra ab), 
er nøjagtige og ajourføres løbende. I 
denne henseende sikrer de navnlig, at 
oplysningerne vedrørende værker, hvis 
beskyttelsestid er ved at ophøre, er 
nøjagtige og ajourføres regelmæssigt og 
gøres offentligt tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Nøjagtige oplysninger om det tidspunkt, hvor et særligt værk bliver offentligt tilgængeligt, er 
væsentlig viden for offentligheden. [I overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra CULT].

Ændringsforslag 146
Amelia Andersdotter
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Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at
forvaltningsselskaber, der er etableret på 
deres område, opfylder kravene i dette 
afsnit, når de udsteder multiterritoriale 
licenser til online-musikrettigheder.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at kollektive 
forvaltningsorganisationer, der opererer
på deres område, opfylder kravene i dette 
afsnit, når de udsteder multiterritoriale 
licenser til online-musikrettigheder.

Or. en

Begrundelse

Artiklen bør være i overensstemmelse med ændringerne af artikel 2.

Ændringsforslag 147
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Inden for dette afsnits 
anvendelsesområde må kategorier af 
online-rettigheder ikke tillade opdeling af 
reproduktionsrettigheden (mekanisk) og 
udsendelsesrettigheden (fremførelse).

Or. en

Begrundelse

Opdelingen af licenser i adskilte mekaniske rettigheder og fremførelsesrettigheder giver ikke 
megen mening i et online-miljø. En sådan opdeling af rettigheder skaber yderligere 
omkostninger for brugere og øger transaktionsomkostningerne. Det er vigtigt for 
konkurrenceevnen for EU's indre digitale marked at afhjælpe dette, eftersom andre større 
globale markeder ikke er belastet med sådanne opdelinger.

Ændringsforslag 148
Amelia Andersdotter



PE510.534v02-00 84/96 AM\936984DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) kapacitet til at tilbyde både 
reproduktionsrettigheden (mekanisk) og 
udsendelsesrettigheden (fremførelse) til 
det musikværk, som det forsøger at 
licensere ved hjælp af multiterritoriale 
licenser.

Or. en

Begrundelse

Opdelingen af licenser i adskilte mekaniske rettigheder og fremførelsesrettigheder giver ikke 
megen mening i et online-miljø. En sådan opdeling skaber yderligere omkostninger for 
brugere og øger transaktionsomkostningerne.

Ændringsforslag 149
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsselskabet kan træffe 
passende foranstaltninger til at beskytte 
dataenes nøjagtighed og integritet, at 
kontrollere deres genanvendelse og at 
beskytte personoplysninger og 
kommercielt følsomme oplysninger.

2. Den kollektive forvaltningsorganisation
kan træffe passende foranstaltninger til at 
beskytte dataenes nøjagtighed og integritet
og at beskytte personoplysninger og om 
nødvendigt kommercielt følsomme 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Kollektive forvaltningsorganisationer bør ikke tildeles en altomfattende beføjelse til at 
begrænse "genanvendelsen" af oplysninger, eftersom dette er en væsentlig og grundlæggende 
menneskeret.

Ændringsforslag 150
Amelia Andersdotter
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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 
tilstrækkeligt dokumenteret, skal 
forvaltningsselskabet sikre, at de 
pågældende data eller oplysninger 
korrigeres uden unødig forsinkelse.

1. Et forvaltningsselskab, som udsteder 
multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder, skal indføre procedurer, 
der gør det muligt for rettighedshaverne og 
andre forvaltningsselskaber og brugere 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 og brugere, 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 
tilstrækkeligt dokumenteret, skal 
forvaltningsselskabet sikre, at de 
pågældende data eller oplysninger 
korrigeres uden unødig forsinkelse.

Or. en

Begrundelse

Brugere, i dette tilfælde typisk online-musiktjenesteudbydere, har en legitim interesse i, at 
informationerne fra den kollektive forvaltningsorganisation er præcise. De bør derfor være 
blandt dem, der har ret til at gøre indsigelse.

Ændringsforslag 151
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et forvaltningsselskab skal overvåge den 
måde, hvorpå online-musiktjenesteydere, 
til hvilke det har udstedt en multiterritorial 
licens til disse rettigheder, anvender 
online-musikrettigheder, som det helt eller 

1. Et forvaltningsselskab skal træffe aftale 
med online-musiktjenesteudbydere om 
levering af information om den måde, 
hvorpå online-musiktjenesteydere, til 
hvilke det har udstedt en multiterritorial 
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delvis repræsenterer. licens til disse rettigheder, anvender 
online-musikrettigheder, som det helt eller 
delvis repræsenterer.

Or. en

Begrundelse

Termen "overvåge" kan fortolkes som teknisk overvågning, hvilket ikke fungerer godt for visse 
online-tjenester.

Ændringsforslag 152
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsselskabet skal tilbyde 
online-musiktjenesteydere mulighed for ad 
elektronisk vej at rapportere om den 
faktiske anvendelse af online-
musikrettigheder. Forvaltningsselskabet
skal tilbyde anvendelse af mindst én 
rapporteringsmetode, der tager hensyn til 
branchens frivillige standarder eller 
praksis, som er udviklet på internationalt 
plan eller EU-plan, til elektronisk 
udveksling af sådanne data.
Forvaltningsselskabet kan nægte at 
godkende en rapportering fra brugeren i et 
ejendomsretligt beskyttet format, hvis 
selskabet giver mulighed for rapportering i 
henhold til en branchestandard for 
elektronisk dataudveksling.

2. Den kollektive forvaltningsorganisation
skal tilbyde online-musiktjenesteydere 
mulighed for ad elektronisk vej at 
rapportere om den faktiske anvendelse af 
online-musikrettigheder i henhold til 
artikel 15a, stk. 1. Den kollektive 
forvaltningsorganisation skal tilbyde 
anvendelse af mindst én 
rapporteringsmetode, der tager hensyn til 
branchens frivillige standarder eller 
praksis, som er udviklet på internationalt 
plan eller EU-plan, til elektronisk 
udveksling af sådanne data. Den kollektive 
forvaltningsorganisation kan nægte at 
godkende en rapportering fra brugeren i et 
ejendomsretligt beskyttet format, hvis 
selskabet giver mulighed for rapportering i 
henhold til en branchestandard for 
elektronisk dataudveksling.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslagene til betragtning 18 og 27 samt artikel 15a. [I overensstemmelse med 
udkastet til udtalelse fra IMCO.]
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Ændringsforslag 153
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med henblik på bestemmelserne i stk. 
3 og 4 indfører forvaltningsselskabet en 
procedure for samarbejde med andre 
forvaltningsselskaber for at sikre, at der 
til online-musiktjenesteyderen udstedes én 
fælles faktura som foreskrevet i artikel 
15a.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslagene til betragtning 18 og 27 samt artikel 15a. [I overensstemmelse med 
udkastet til udtalelse fra IMCO.]

Ændringsforslag 154
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forvaltningsselskabet skal have indført 
passende procedurer, der giver online-
musiktjenesteyderen mulighed for at 
anfægte fakturaens rigtighed, herunder når 
online-musiktjenesteyderen modtager
fakturaer fra et eller flere 
forvaltningsselskaber for samme online-
rettigheder til samme musikværk.

5. Den kollektive forvaltningsorganisation
skal have indført passende procedurer, der
giver online-musiktjenesteyderen mulighed 
for at anfægte fakturaens rigtighed, 
herunder når online-musiktjenesteyderen 
modtager mere end én faktura for samme 
online-rettigheder til samme musikværk.

Or. en
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Begrundelse

Alle relevante enheder, som gør brug af dobbelt fakturering, bør være omfattet.

Ændringsforslag 155
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen skal evaluere og 
rapportere til Europa-Parlamentet om 
medlemsstaterne om behovet for 
sektorspecifikke regler med henblik på 
gennemførelsen af artikel 101, stk. 3, 
TEUF, som omfatter 
repræsentationsaftaler og online-
rettighedspuljer, udvekslinger af 
oplysninger samt andre former for 
samarbejde mellem kollektive 
forvaltningsorganisationer med henblik 
på tildeling og administration af 
multiterritoriale licenser og 
multirepertoirelicenser og/eller med 
henblik på at oprette fælles eller gensidigt 
acceptable tariffer og betingelser for 
sådanne licenser.

Or. en

Begrundelse

Samarbejde mellem kollektive forvaltningsorganisationer bør tilskyndes, men dette kræver 
også retssikkerhed med hensyn til de gældende konkurrenceregler. Der synes at være en klar 
risiko for at blive genstand for kartelundersøgelser, og dette bør derfor afklares.

Ændringsforslag 156
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Administrationsgebyret for den tjeneste, 
som det anmodede forvaltningsselskab
leverer til det anmodende selskab, må ikke 
overstige de rimelige omkostninger, der 
afholdes af det anmodede
forvaltningsselskab i forbindelse med 
forvaltningen af det anmodende
forvaltningsselskabs repertoire og en 
rimelig fortjenstmargen.

Administrationsgebyret for den tjeneste, 
som den anmodede kollektive 
forvaltningsorganisation leverer til den
anmodende organisation, må ikke 
overstige de rimelige omkostninger, der 
afholdes af den anmodede kollektive 
forvaltningsorganisation i forbindelse med 
forvaltningen af den anmodende
organisations repertoire, og en rimelig 
fortjenstmargen, der er økonomisk 
rentabel for alle involverede parter.

Or. en

Begrundelse

I en konkurrencesituation med kollektive forvaltningsorganisationer af forskellig størrelse og 
med forskelligt repertoire og forskellige faste omkostninger pr. medlem at dække bør der 
udvises stor omhu med hensyn til marginerne på transaktioner mellem organisationer.

Ændringsforslag 157
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anmodede kollektive 
forvaltningsorganisation udsteder licens 
for den anmodende kollektive 
forvaltningsorganisations repertoire i sine 
forbindelser med brugere på samme 
vilkår, som gælder for organisationens 
eget repertoire, og udelukker ikke den 
anmodende organisations repertoire fra 
det licenserede repertoire uden den 
anmodende organisations samtykke.

Or. en
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Begrundelse

Ændringen er identisk med ordførerens ændringsforslag 25, idet ændringsforslagets 
placering ændres, og Kommissionens oprindelige forslag til artikel 29, stk. 3, bevares. Denne 
artikel og ændringsforslaget fremhæver, at små og mellemstore kollektive 
forvaltningsorganisationers repertoirer bør beskyttes tilstrækkeligt for at kunne bidrage fuldt 
ud til udvikling og fremme af den kulturelle diversitet i Europa og skal behandles lige i 
forbindelse med licensering af grænseoverskridende online-musik i Europa.

Ændringsforslag 158
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33 udgår
Undtagelse for online-musikrettigheder, 
der er nødvendige for radio- og tv-
programmer
Kravene i dette afsnit finder ikke 
anvendelse på forvaltningsselskaber, der 
på grundlag af frivillig sammenlægning 
af de krævede rettigheder, i 
overensstemmelse med 
konkurrencereglerne artikel 101 og 102 i 
TEUF, udsteder en multiterritorial licens 
til online-musikrettigheder, som kræves af 
et radio- og tv-selskab med henblik på 
kommunikation eller tilrådighedsstillelse 
for almenheden af sine radio- og tv-
programmer samtidig med eller efter 
deres første udsendelse samt ethvert 
online-materiale, der er fremstillet af 
radio- og tv-selskabet, der er accessorisk 
til den første udsendelse af radio- og tv-
programmer.

Or. en

Begrundelse

Flyttet til artikel 2 (anvendelsesområde).
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Ændringsforslag 159
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kravene i dette afsnit finder ikke 
anvendelse på forvaltningsselskaber, der på 
grundlag af frivillig sammenlægning af de 
krævede rettigheder, i overensstemmelse 
med konkurrencereglerne artikel 101 og 
102 i TEUF, udsteder en multiterritorial 
licens til online-musikrettigheder, som 
kræves af et radio- og tv-selskab med 
henblik på kommunikation eller 
tilrådighedsstillelse for almenheden af sine 
radio- og tv-programmer samtidig med 
eller efter deres første udsendelse samt 
ethvert online-materiale, der er fremstillet 
af radio- og tv-selskabet, der er accessorisk 
til den første udsendelse af radio- og tv-
programmer.

Kravene i dette afsnit finder ikke 
anvendelse på forvaltningsselskaber, der på 
grundlag af frivillig sammenlægning af de 
krævede rettigheder, i overensstemmelse 
med konkurrencereglerne artikel 101 og 
102 i TEUF, udsteder en multiterritorial 
licens til online-musikrettigheder, som 
kræves af et radio- og tv-selskab med 
henblik på kommunikation eller 
tilrådighedsstillelse for almenheden af sine 
radio- og tv-programmer før, samtidig med 
eller efter deres første udsendelse samt 
ethvert online-materiale, der er fremstillet 
af radio- og tv-selskabet, der er accessorisk 
til den første udsendelse af radio- og tv-
programmer.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til større klarhed og overensstemmelse med betragtning 15 bør undtagelsen om 
radio- og tv-selskaber omfatte forhåndsvisninger. [I overensstemmelse med udkastet til 
udtalelse fra IMCO.]

Ændringsforslag 160
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 35 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tvistbilæggelse for brugerne Tvistbilæggelse med brugerne

Or. en
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Ændringsforslag 161
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at tvister 
mellem forvaltningsselskaber og brugere 
om gældende eller foreslåede 
licensbetingelser, tariffer og enhver 
afvisning af at udstede en licens, kan 
forelægges for retten og, hvis dette er 
relevant, et uafhængigt og upartisk 
tvistbilæggelsesorgan.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at tvister 
mellem forvaltningsselskaber og brugere 
om gældende eller foreslåede 
licensbetingelser, tariffer, beregning af 
tariffer og enhver afvisning af at udstede 
en licens, kan forelægges et uafhængigt og 
upartisk tvistbilæggelsesorgan.

Or. en

Begrundelse

Beregningen af tariffer er en hyppig årsag til tvister, og det er derfor hensigtsmæssigt 
udtrykkeligt at fastsætte, at tvistbilæggelsen også omfatter beregning. Retten til også at gå til 
retten er dækket af stk. 2 og behøver ikke gentages her.

Ændringsforslag 162
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at tvister 
mellem forvaltningsselskaber og brugere 
om gældende eller foreslåede 
licensbetingelser, tariffer og enhver 
afvisning af at udstede en licens, kan 
forelægges for retten og, hvis dette er 
relevant, et uafhængigt og upartisk 
tvistbilæggelsesorgan.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at tvister 
mellem forvaltningsselskaber og brugere 
om gældende eller foreslåede 
licensbetingelser, tariffer og enhver 
afvisning af at udstede en licens eller 
opfylde dens betingelser, kan forelægges 
for retten og, hvis dette er relevant, et 
uafhængigt og upartisk 
tvistbilæggelsesorgan. Medlemsstaterne 
sikrer, at disse tvistbilæggelsesorganer er 
specialiseret i intellektuelle 
ejendomsrettigheder, og at deres 
afgørelser træffes på grundlag af de i 
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artikel 15, stk. 2, fastsatte kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 163
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De administrative omkostninger ved at 
søge sådanne tvister løst skal være 
rimelige.

Or. en

Begrundelse

For at sikre lige vilkår for mindre aktører, der søger at bilægge tvister, skal de administrative 
omkostninger være rimelige. [I overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra IMCO.]

Ændringsforslag 164
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at brugere, 
som gør brug af tvistbilæggelse i henhold 
til denne artikel, er forpligtet til at betale 
til den kollektive 
forvaltningsorganisation, mens sagen 
verserer:
a) den eksisterende gældende tarif for den 
pågældende brug, hvis en sådan tarif 
findes
b) en foreløbig ikkepræjudicerende 
månedlig betaling, som fastsættes af 
tvistbilæggelsesorganet, hvis der ikke 
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findes en eksisterende tarif for den 
pågældende brug.

Or. en

Ændringsforslag 165
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne sikrer, at den 
kollektive forvaltningsorganisation eller 
brugere, alt efter hvad der er relevant, 
betaler forskellen mellem de foretagne 
betalinger og den nye tarif som fastsat af 
det kompetente organ senest 30 dage efter, 
at organet har truffet sin afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 166
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tvister med et andet forvaltningsselskab 
om anvendelsen af artikel 24, 25, 26, 28 og 
29.

c) tvister med et andet forvaltningsselskab 
om anvendelsen af artikel 22, 23, 24, 25, 
26, 28 og 29.

Or. en

Begrundelse

Tvister mellem kollektive forvaltningsorganisationer om kapacitet til at behandle og 
gennemsigtighed af repertoireoplysninger bør gøres til genstand for tvistbilæggelse. [I 
overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra IMCO.]
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Ændringsforslag 167
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal fastsætte 
bestemmelser om, at deres respektive 
kompetente myndigheder kan pålægge 
passende administrative sanktioner og 
træffe passende foranstaltninger, hvis de 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af dette direktiv ikke overholdes, og de
skal sikre, at de finder anvendelse. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsens 
grovhed og have en afskrækkende 
virkning.

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres 
respektive kompetente myndigheder har 
beføjelse til at pålægge kollektive 
forvaltningsorganisationer passende 
sanktioner og træffe passende 
foranstaltninger, hvis de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af dette 
direktiv ikke er overholdt. Disse 
sanktioner og foranstaltninger skal være 
effektive og forholdsmæssige.

Or. en

Ændringsforslag 168
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal fastsætte 
bestemmelser om, at deres respektive 
kompetente myndigheder kan pålægge
passende administrative sanktioner og 
træffe passende foranstaltninger, hvis de 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af dette direktiv ikke overholdes, og de 
skal sikre, at de finder anvendelse. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed 
og have en afskrækkende virkning.

1. Medlemsstaterne udpeger eller etablerer 
kompetente myndigheder, som løbende 
overvåger kollektive forvaltningsorganer, 
der er etableret på deres område. 
Medlemsstaterne sikrer, at deres 
respektive kompetente myndigheder
pålægger passende administrative 
sanktioner og træffe passende 
foranstaltninger, hvis de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af dette 
direktiv ikke overholdes, og de skal sikre, 
at de finder anvendelse. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsens grovhed og have en 
afskrækkende virkning.
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Or. en

Begrundelse

Hvis der ikke tidligere er blevet udpeget eller oprettet kompetente myndigheder, skal 
medlemsstaterne udpege eller oprette dem. Stærkere formulering af håndhævelsen.
[Overensstemmelse med udkastet til udtalelse fra CULT].

Ændringsforslag 169
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at de i 
artikel 39 omhandlede kompetente 
myndigheder til stadighed overvåger, at 
forvaltningsselskaber, der er etableret på 
deres område, ved udstedelse af 
multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder overholder de krav, der er 
fastsat i afsnit III i dette direktiv.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at de i 
artikel 39 omhandlede kompetente 
myndigheder til stadighed overvåger, at 
forvaltningsselskaber, der opererer på 
deres område, ved udstedelse af 
multiterritoriale licenser til online-
musikrettigheder overholder de krav, der er 
fastsat i afsnit III i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Artiklen bør være i overensstemmelse med ændringerne af artikel 2.


