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Amendement 27
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De verspreiding van door het 
auteursrecht en de naburige rechten 
beschermde content en de aanverwante 
diensten, waaronder boeken, audiovisuele 
producties en muziekopnamen, vereisen 
licentieverlening van rechten door 
verschillende houders van auteursrechten 
en naburige rechten, zoals auteurs, 
uitvoerenden, producenten en uitgevers. 
Het is gebruikelijk dat de rechthebbenden 
kiezen tussen individueel of collectief 
beheer van hun rechten. Het beheer van 
auteursrechten en naburige rechten omvat 
de verlening van licenties aan gebruikers, 
het toezicht op licentienemers en het 
gebruik van rechten, de handhaving van 
auteursrechten en naburige rechten, de 
inning van inkomsten op grond van de 
exploitatie van rechten en de uitkering van 
de verschuldigde bedragen aan de 
rechthebbenden. Rechtenbeheerders
maken het mogelijk dat rechthebbenden 
worden beloond voor vormen van gebruik 
die zij niet zelf zouden kunnen beheersen 
of handhaven, bijvoorbeeld op niet-
binnenlandse markten. Bovendien spelen 
ze een belangrijke sociale en culturele rol 
als bevorderaars van de verscheidenheid 
van cultuuruitingen doordat ze de markt 
toegankelijk maken voor het kleinste en 
minst populaire repertoire. Artikel 167 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie schrijft voor dat de Unie bij 
haar optreden culturele aspecten in 
aanmerking neemt, in het bijzonder 
teneinde de verscheidenheid van haar 
culturen te eerbiedigen en te bevorderen.

(2) De verspreiding van door het 
auteursrecht en de naburige rechten 
beschermde content en de aanverwante 
diensten, waaronder boeken, audiovisuele 
producties en muziekopnamen, vereisen 
licentieverlening van rechten door 
verschillende houders van auteursrechten 
en naburige rechten, zoals auteurs, 
uitvoerenden, producenten en uitgevers. 
Het is gebruikelijk dat de rechthebbenden 
kiezen tussen individueel of collectief 
beheer van hun rechten. Het beheer van 
auteursrechten en naburige rechten omvat 
de verlening van licenties aan gebruikers, 
het toezicht op licentienemers en het 
gebruik van rechten, de handhaving van 
auteursrechten en naburige rechten, de 
inning van inkomsten op grond van de 
exploitatie van rechten en de uitkering van 
de verschuldigde bedragen aan de 
rechthebbenden. Organisaties voor 
collectief rechtenbeheer maken het 
mogelijk dat rechthebbenden worden 
beloond voor vormen van gebruik die zij 
niet zelf zouden kunnen beheersen of 
handhaven, bijvoorbeeld op niet-
binnenlandse markten. Bovendien spelen 
ze een belangrijke sociale en culturele rol 
als bevorderaars van de verscheidenheid 
van cultuuruitingen doordat ze de markt 
toegankelijk maken voor het kleinste en 
minst populaire repertoire. Artikel 167 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie schrijft voor dat de Unie bij 
haar optreden culturele aspecten in 
aanmerking neemt, in het bijzonder 
teneinde de verscheidenheid van haar 
culturen te eerbiedigen en te bevorderen.
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(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetstekst.)

Or. en

Amendement 28
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In de Unie gevestigde 
rechtenbeheerders moeten – als 
dienstverleners – voldoen aan de 
nationale regelgeving op grond van 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende diensten op de interne 
markt[18], die bedoeld is als wettelijk 
kader voor het waarborgen van de 
vrijheid van vestiging en het vrije verkeer 
van diensten tussen de lidstaten. Dit houdt 
in dat het rechtenbeheerders vrij moet 
staan hun diensten grensoverschrijdend 
aan te bieden om in andere lidstaten 
verblijvende of gevestigde rechthebbenden 
te vertegenwoordigen of licenties te 
verlenen aan in andere lidstaten 
verblijvende of gevestigde gebruikers.

Schrappen

Or. en

Amendement 29
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In de Unie gevestigde 
rechtenbeheerders moeten – als 

Schrappen



AM\936984NL.doc 5/99 PE510.534v02-00

NL

dienstverleners – voldoen aan de 
nationale regelgeving op grond van 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende diensten op de interne 
markt[18], die bedoeld is als wettelijk 
kader voor het waarborgen van de 
vrijheid van vestiging en het vrije verkeer 
van diensten tussen de lidstaten. Dit houdt 
in dat het rechtenbeheerders vrij moet 
staan hun diensten grensoverschrijdend 
aan te bieden om in andere lidstaten 
verblijvende of gevestigde rechthebbenden 
te vertegenwoordigen of licenties te 
verlenen aan in andere lidstaten 
verblijvende of gevestigde gebruikers.

Or. en

Motivering

De kwestie van toepasselijkheid van de dienstenrichtlijn blijft onduidelijk, maar het maakt 
niet uit of de richtlijn al dan niet toepasselijk is, omdat een overweging niet bindend is en 
hierop dus niet van invloed is. maar het maakt niet uit of de richtlijn wel of niet toepasselijk 
is, omdat een overweging niet bindend is en dus geen verschil zal maken in de al of niet 
toepasbaarheid van de richtlijn. Ofwel de basiswetgeving wordt dienovereenkomstig 
gewijzigd door de wetgever of het Europees Hof van Justitie wordt gevraagd om een 
uitspraak te doen. In beide gevallen is de overweging echter overbodig.

Amendement 30
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In de Unie gevestigde 
rechtenbeheerders moeten – als 
dienstverleners – voldoen aan de nationale 
regelgeving op grond van 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
12 december 2006 betreffende diensten op 
de interne markt, die bedoeld is als 
wettelijk kader voor het waarborgen van de 

(3) In de Unie gevestigde 
rechtenbeheerders moeten – als 
dienstverleners – voldoen aan de nationale 
regelgeving op grond van 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
12 december 2006 betreffende diensten op 
de interne markt, die bedoeld is als 
wettelijk kader voor het waarborgen van de 
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vrijheid van vestiging en het vrije verkeer 
van diensten tussen de lidstaten. Dit houdt 
in dat het rechtenbeheerders vrij moet 
staan hun diensten grensoverschrijdend aan 
te bieden om in andere lidstaten 
verblijvende of gevestigde rechthebbenden 
te vertegenwoordigen of licenties te 
verlenen aan in andere lidstaten 
verblijvende of gevestigde gebruikers.

vrijheid van vestiging en het vrije verkeer 
van diensten tussen de lidstaten. In deze 
context zij eraan herinnerd dat de 
afwijking van het beginsel van vrijheid 
om grensoverschrijdende diensten te 
leveren zonder ongerechtvaardigde 
beperkingen waarin in artikel 17, punt 11, 
van die richtlijn voor intellectuele-
eigendomsrechten voorziet, het recht als 
zodanig betreft (bestaan van het recht, 
reikwijdte en uitzonderingen, duur, enz.) 
en niet de diensten met betrekking tot het 
beheer van dergelijke rechten, zoals die 
worden geleverd door organisaties voor 
collectief rechtenbeheer. Dit houdt in dat 
het organisaties voor collectief 
rechtenbeheer vrij moet staan hun diensten 
grensoverschrijdend aan te bieden om in 
andere lidstaten verblijvende of gevestigde 
rechthebbenden te vertegenwoordigen of 
licenties te verlenen aan in andere lidstaten 
verblijvende of gevestigde lidstaten.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van het verband met de dienstenrichtlijn. Deze aanvulling weerspiegelt de 
interpretatie van de afwijking voor intellectuele-eigendomsrechten van de Commissie, zoals 
toegelicht in haar "Handboek voor de implementatie van de Dienstenrichtlijn", Europese 
Commissie, DG Interne markt en diensten (2007), blz. 42.

Amendement 31
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In de Unie gevestigde 
rechtenbeheerders moeten – als 
dienstverleners – voldoen aan de nationale 
regelgeving op grond van 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 

(3) In de Unie gevestigde 
rechtenbeheerders moeten – als 
dienstverleners – voldoen aan de nationale 
regelgeving op grond van 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
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12 december 2006 betreffende diensten op 
de interne markt, die bedoeld is als 
wettelijk kader voor het waarborgen van de 
vrijheid van vestiging en het vrije verkeer 
van diensten tussen de lidstaten. Dit houdt 
in dat het rechtenbeheerders vrij moet 
staan hun diensten grensoverschrijdend 
aan te bieden om in andere lidstaten 
verblijvende of gevestigde rechthebbenden 
te vertegenwoordigen of licenties te 
verlenen aan in andere lidstaten 
verblijvende of gevestigde gebruikers.

12 december 2006 betreffende diensten op 
de interne markt, die bedoeld is als 
wettelijk kader voor het waarborgen van de 
vrijheid van vestiging en het vrije verkeer 
van diensten tussen de lidstaten. Dit houdt 
in dat rechtenbeheerders in staat moeten 
zijn hun diensten grensoverschrijdend aan 
te bieden om in andere lidstaten 
verblijvende of gevestigde rechthebbenden 
te vertegenwoordigen of licenties te 
verlenen aan in andere lidstaten 
verblijvende of gevestigde gebruikers.

Or. en

Amendement 32
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Er bestaan belangrijke verschillen in de 
nationale regelgeving voor het 
functioneren van rechtenbeheerders, in het 
bijzonder ten aanzien van hun transparantie 
en verantwoordingsplicht ten opzichte van 
hun leden en rechthebbenden. Naast de 
moeilijkheden die niet-binnenlandse 
rechthebbenden ondervinden bij de 
uitoefening van hun rechten en het vaak te 
slechte financiële beheer van de geïnde 
inkomsten, leiden problemen met het 
functioneren van rechtenbeheerders tot 
ondoelmatigheden in de exploitatie van 
auteursrechten en naburige rechten op de 
interne markt ten nadele van de leden van 
rechtenbeheerders, rechthebbenden en 
gebruikers. Deze moeilijkheden vloeien 
niet voort uit het functioneren van 
onafhankelijke aanbieders van 
rechtenbeheersdiensten die als agent voor 
rechthebbenden optreden ten behoeve van 
het beheer van hun rechten op commerciële 
basis en waarin rechthebbenden geen 

(4) Er bestaan belangrijke verschillen in de 
nationale regelgeving voor het 
functioneren van rechtenbeheerders, in het 
bijzonder ten aanzien van hun transparantie 
en verantwoordingsplicht ten opzichte van 
hun leden en rechthebbenden. Naast de 
moeilijkheden die niet-binnenlandse 
rechthebbenden ondervinden bij de 
uitoefening van hun rechten en het vaak te 
slechte financiële beheer van de geïnde 
inkomsten, leiden problemen met het 
functioneren van rechtenbeheerders tot 
ondoelmatigheden in de exploitatie van 
auteursrechten en naburige rechten op de 
interne markt ten nadele van de leden van 
rechtenbeheerders, rechthebbenden en 
gebruikers. Deze moeilijkheden vloeien 
niet voort uit het functioneren van 
onafhankelijke aanbieders van 
rechtenbeheersdiensten die als agent voor 
rechthebbenden optreden ten behoeve van 
het beheer van hun rechten op commerciële 
basis en waarin rechthebbenden geen 
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lidmaatschapsrechten uitoefenen. lidmaatschapsrechten uitoefenen, mits zij 
niet rechtstreeks in concurrentie treden 
met rechtenbeheerders bij het innen en 
verdelen van bedragen die aan 
rechthebbenden toekomen. In dergelijke 
gevallen zijn de criteria van eigendom en 
controle door leden niet relevant.

Or. en

Amendement 33
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Er bestaan belangrijke verschillen in de 
nationale regelgeving voor het 
functioneren van rechtenbeheerders, in het 
bijzonder ten aanzien van hun transparantie 
en verantwoordingsplicht ten opzichte van 
hun leden en rechthebbenden. Naast de
moeilijkheden die niet-binnenlandse 
rechthebbenden ondervinden bij de 
uitoefening van hun rechten en het vaak te 
slechte financiële beheer van de geïnde 
inkomsten, leiden problemen met het 
functioneren van rechtenbeheerders tot 
ondoelmatigheden in de exploitatie van 
auteursrechten en naburige rechten op de 
interne markt ten nadele van de leden van 
rechtenbeheerders, rechthebbenden en
gebruikers. Deze moeilijkheden vloeien 
niet voort uit het functioneren van 
onafhankelijke aanbieders van 
rechtenbeheersdiensten die als agent voor 
rechthebbenden optreden ten behoeve van 
het beheer van hun rechten op 
commerciële basis en waarin 
rechthebbenden geen 
lidmaatschapsrechten uitoefenen.

(4) Er bestaan belangrijke verschillen in de 
nationale regelgeving voor het 
functioneren van organisaties voor 
collectief rechtenbeheer, in het bijzonder 
ten aanzien van hun transparantie en 
verantwoordingsplicht ten opzichte van 
hun leden en rechthebbenden. Naast de 
moeilijkheden die niet-binnenlandse 
rechthebbenden ondervinden bij de 
uitoefening van hun rechten en het vaak te 
slechte financiële beheer van de geïnde 
inkomsten, leiden problemen met het 
functioneren van organisaties voor 
collectief rechtenbeheer tot 
ondoelmatigheden en onrechtvaardigheid
in de exploitatie van auteursrechten en 
naburige rechten op de interne markt ten 
nadele van de leden van rechtenbeheerders, 
rechthebbenden, gebruikers en 
consumenten.

Or. en
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Motivering

Inefficiëntie en transparantieproblemen betreffen ook commerciële en onafhankelijke 
verleners van rechtenbeheer. En uiteindelijk betaalt de consument een groot deel van de 
kosten van die inefficiëntie op de markten voor creatieve werken.

Amendement 34
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Er bestaan belangrijke verschillen in de 
nationale regelgeving voor het 
functioneren van rechtenbeheerders, in het 
bijzonder ten aanzien van hun transparantie 
en verantwoordingsplicht ten opzichte van 
hun leden en rechthebbenden. Naast de 
moeilijkheden die niet-binnenlandse 
rechthebbenden ondervinden bij de 
uitoefening van hun rechten en het vaak te 
slechte financiële beheer van de geïnde 
inkomsten, leiden problemen met het 
functioneren van rechtenbeheerders tot 
ondoelmatigheden in de exploitatie van 
auteursrechten en naburige rechten op de 
interne markt ten nadele van de leden van 
rechtenbeheerders, rechthebbenden en 
gebruikers. Deze moeilijkheden vloeien 
niet voort uit het functioneren van 
onafhankelijke aanbieders van 
rechtenbeheersdiensten die als agent voor 
rechthebbenden optreden ten behoeve van 
het beheer van hun rechten op commerciële 
basis en waarin rechthebbenden geen 
lidmaatschapsrechten uitoefenen.

(4) Er bestaan belangrijke verschillen in de 
nationale regelgeving voor het 
functioneren van rechtenbeheerders, in het 
bijzonder ten aanzien van hun transparantie 
en verantwoordingsplicht ten opzichte van 
hun leden en rechthebbenden, waardoor de 
interne markt in deze sector 
gefragmenteerd raakt. Naast de 
moeilijkheden die niet-binnenlandse 
rechthebbenden ondervinden bij de 
uitoefening van hun rechten en het vaak te 
slechte financiële beheer van de geïnde 
inkomsten, leiden problemen met het 
functioneren van rechtenbeheerders tot 
ondoelmatigheden in de exploitatie van 
auteursrechten en naburige rechten op de 
interne markt ten nadele van de leden van 
rechtenbeheerders, rechthebbenden en 
gebruikers, voor wie het te ingewikkeld is 
om hun rechten in andere lidstaten te 
doen gelden. Deze moeilijkheden vloeien 
niet voort uit het functioneren van 
onafhankelijke aanbieders van 
rechtenbeheersdiensten die als agent voor 
rechthebbenden optreden ten behoeve van 
het beheer van hun rechten op commerciële 
basis en waarin rechthebbenden geen 
lidmaatschapsrechten uitoefenen.

Or. lv
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Amendement 35
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn moet gericht zijn op de 
coördinatie van nationale regelgeving 
betreffende de toegang tot het beheer van 
auteursrechten en naburige rechten door 
rechtenbeheerders, de manieren waarop 
zij bestuurd worden en hun toezichtkader, 
en tevens gebaseerd op artikel 53, lid 1, 
van het Verdrag. Aangezien zij een sector 
betreft die diensten verleent in de gehele 
Unie, is deze richtlijn bovendien 
gebaseerd op artikel 62 van het Verdrag.

Schrappen

Or. en

Motivering

Overweging moet worden vervangen door nieuwe overwegingen 7 bis en 7 ter.

Amendement 36
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Deze richtlijn laat regelingen 
betreffende het beheer van rechten door 
organisaties voor collectief rechtenbeheer
onverlet, zoals uitgebreide collectieve 
licentieverlening, verplicht collectief 
beheer en de wettelijke vermoedens van 
vertegenwoordiging of overdracht van 
rechten.

Or. en
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Motivering

Er moet worden gewaarborgd dat de bepalingen van deze richtlijn geen invloed hebben op de 
werking van licentieovereenkomsten op basis van de opgesomde rechtshandelingen. 
Dientengevolge vallen alle activiteiten van organisaties voor collectief rechtenbeheer, 
inclusief de activiteiten, die zijn gebaseerd op de hiervoor genoemde rechtshandelingen, 
binnen de reikwijdte van de richtlijn. Dit wordt verder benadrukt door het feit dat er naar 
organisaties voor collectief rechtenbeheer wordt verwezen.

Amendement 37
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Deze richtlijn laat de juridische 
vorm die gewoonlijk door de lidstaten 
voor de activiteiten van organisaties voor 
collectief rechtenbeheer wordt gekozen, 
onverlet. Van de lidstaten mag niet 
worden geëist dat zij de juridische vorm 
van deze organisaties wijzigen. De 
bepalingen van de richtlijn laten de 
vrijheid van vereniging van 
rechthebbenden en hun recht om zich te 
organiseren onverlet.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de richtlijn geen negatieve gevolgen heeft voor de gevestigde 
bestuurswijzen en functionerende interne praktijken van organisaties voor collectief 
rechtenbeheer die zijn gebaseerd op de toepasselijke nationale wetgeving. Deze doelstelling 
wordt algemeen onderschreven door tal van belanghebbenden, inclusief de Europese 
Commissie.

Amendement 38
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 quater) De titels I, II en IV zijn van 
toepassing op alle rechtenbeheerders die 
in de Europese Unie gevestigd zijn. De
lidstaten kunnen de toepassing van titel I, 
de hoofdstukken 2 tot en met 5 van titel II 
en titel IV, met uitzondering van de 
artikelen 36 en 40, uitbreiden tot 
rechtenbeheerders buiten de EU die het 
gebruik van rechten op hun grondgebied 
alimenteren.

Or. en

Motivering

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).

Amendement 39
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 quinquies ) In deze richtlijn omvatten
organisaties voor collectief rechtenbeheer
organisaties zonder winstoogmerk die 
door meer dan één rechthebbende 
gemachtigd zijn om auteursrechten of 
naburige rechten te beheren als hun 
kernactiviteit, en die eigendom zijn van of 
direct dan wel indirect worden bestuurd 
door rechthebbenden. Individuele 
bedrijven die in hun normale 
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bedrijfsvoering zijn betrokken bij de 
productie van content of het licentiëren 
van rechten (zoals muziekuitgevers, 
boekuitgevers, of muziekbedrijven) vallen 
niet onder deze richtlijn.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 40
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De vrijheid om collectieve
beheersdiensten grensoverschrijdend te 
verlenen en te ontvangen, brengt met zich 
dat rechthebbenden de vrijheid hebben om 
een rechtenbeheerder te kiezen voor het 
beheer van hun rechten, zoals uitvoerings-
of uitzendrechten, of voor 
rechtencategorieën, zoals interactieve 
mededeling aan het publiek, mits de 
rechtenbeheerder dergelijke rechten of 
rechtencategorieën al beheert. Dit houdt in 
dat rechthebbenden hun rechten of 
rechtencategorieën eenvoudig kunnen 
terugtrekken van een rechtenbeheerder om 
ze geheel of gedeeltelijke toe te vertrouwen 
of over te dragen aan een andere 
rechtenbeheerder of een andere entiteit, 
ongeacht de lidstaat van verblijf of de 
nationaliteit van zowel de 
rechtenbeheerder als de rechthebbende. 
Rechtenbeheerders die verschillende 

(9) De vrijheid om diensten voor collectief 
beheer van auteursrecht of naburige 
rechten grensoverschrijdend te ontvangen, 
brengt met zich dat rechthebbenden de 
vrijheid hebben om een organisatie voor 
collectief rechtenbeheer te kiezen voor het 
beheer van hun rechten, zoals uitvoerings-
of uitzendrechten, of voor 
rechtencategorieën, zoals interactieve 
mededeling aan het publiek, mits de 
organisatie voor collectief rechtenbeheer
dergelijke rechten of rechtencategorieën al 
beheert. Dit houdt in dat rechthebbenden 
hun rechten of rechtencategorieën 
eenvoudig kunnen terugtrekken van een 
organisatie voor collectief rechtenbeheer
om ze geheel of gedeeltelijke toe te 
vertrouwen of over te dragen aan een 
andere organisatie voor collectief 
rechtenbeheer of een andere entiteit, 
ongeacht de lidstaat van verblijf of de 
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soorten werken en andere materie beheren, 
bijvoorbeeld literair werk, muziek en 
fotografie, dienen de rechthebbenden 
dezelfde flexibiliteit toe te staan ten 
aanzien van het beheer van verschillende 
soorten werken en andere materie. 
Rechtenbeheerders moeten de 
rechthebbenden informeren over deze 
keuzevrijheid en hen in staat stellen haar zo 
vrijelijk mogelijk uit te oefenen. Ten slotte 
mag deze richtlijn de mogelijkheid niet 
uitsluiten dat rechthebbenden hun rechten 
individueel beheren, ook voor niet-
commercieel gebruik.

nationaliteit van zowel de organisatie voor 
collectief rechtenbeheer als de 
rechthebbende. Organisaties voor 
collectief rechtenbeheer die verschillende 
soorten werken en andere materie beheren, 
bijvoorbeeld literair werk, muziek en 
fotografie, dienen de rechthebbenden 
dezelfde flexibiliteit toe te staan ten 
aanzien van het beheer van verschillende 
soorten werken en andere materie. 
Organisaties voor collectief rechtenbeheer
moeten de rechthebbenden informeren over 
deze keuzevrijheid en hen in staat stellen 
haar zo vrijelijk mogelijk uit te oefenen. 
Ten slotte mag deze richtlijn de 
mogelijkheid niet uitsluiten dat 
rechthebbenden hun rechten individueel 
beheren, ook voor niet-commercieel 
gebruik.

Or. en

Amendement 41
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De vrijheid om collectieve 
beheersdiensten grensoverschrijdend te 
verlenen en te ontvangen, brengt met zich 
dat rechthebbenden de vrijheid hebben om 
een rechtenbeheerder te kiezen voor het 
beheer van hun rechten, zoals uitvoerings-
of uitzendrechten, of voor 
rechtencategorieën, zoals interactieve 
mededeling aan het publiek, mits de 
rechtenbeheerder dergelijke rechten of 
rechtencategorieën al beheert. Dit houdt in 
dat rechthebbenden hun rechten of 
rechtencategorieën eenvoudig kunnen 
terugtrekken van een rechtenbeheerder om 
ze geheel of gedeeltelijke toe te vertrouwen 
of over te dragen aan een andere 

(9) De vrijheid om collectieve 
beheersdiensten grensoverschrijdend te 
verlenen en te ontvangen, brengt met zich 
dat rechthebbenden de vrijheid hebben om 
een rechtenbeheerder te kiezen voor het 
beheer van hun rechten, zoals uitvoerings-
of uitzendrechten, of voor 
rechtencategorieën, zoals interactieve 
mededeling aan het publiek, mits de 
rechtenbeheerder dergelijke rechten of 
rechtencategorieën al beheert. Dit houdt in 
dat rechthebbenden hun rechten of 
rechtencategorieën eenvoudig kunnen 
terugtrekken van een rechtenbeheerder om 
ze geheel of gedeeltelijke toe te vertrouwen 
of over te dragen aan een andere 
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rechtenbeheerder of een andere entiteit, 
ongeacht de lidstaat van verblijf of de 
nationaliteit van zowel de rechtenbeheerder 
als de rechthebbende. Rechtenbeheerders 
die verschillende soorten werken en andere 
materie beheren, bijvoorbeeld literair werk, 
muziek en fotografie, dienen de 
rechthebbenden dezelfde flexibiliteit toe te 
staan ten aanzien van het beheer van 
verschillende soorten werken en andere 
materie. Rechtenbeheerders moeten de 
rechthebbenden informeren over deze 
keuzevrijheid en hen in staat stellen haar zo 
vrijelijk mogelijk uit te oefenen. Ten slotte 
mag deze richtlijn de mogelijkheid niet 
uitsluiten dat rechthebbenden hun rechten 
individueel beheren, ook voor niet-
commercieel gebruik.

rechtenbeheerder of een andere entiteit, 
ongeacht de lidstaat van verblijf of de 
nationaliteit van zowel de rechtenbeheerder 
als de rechthebbende. Rechtenbeheerders 
die verschillende soorten werken en andere 
materie beheren, bijvoorbeeld literair werk, 
muziek en fotografie, dienen de 
rechthebbenden dezelfde flexibiliteit toe te 
staan ten aanzien van het beheer van 
werken, verschillende soorten werken en 
andere materie. Rechtenbeheerders moeten 
de rechthebbenden informeren over deze 
keuzevrijheid en hen in staat stellen haar zo 
vrijelijk mogelijk uit te oefenen. Ten slotte 
mag deze richtlijn de mogelijkheid niet 
uitsluiten dat rechthebbenden hun rechten 
individueel beheren, ook voor niet-
commercieel gebruik of plaatsing in het 
publieke domein.

Or. en

Motivering

Rechthebbenden moeten het recht behouden om vrijelijk over de rechten op hun eigen werken
te beschikken, met inbegrip van het recht om het werk in het publieke domein te plaatsen.

Amendement 42
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Overwegende dat de individuele 
uitoefening van exclusieve economische 
rechten, zoals vaak het geval is in de 
audiovisuele sector, eveneens consistent is 
met doelstellingen van de interne markt 
en de kans op fragmentatie verkleint, door 
de consolidatie van exploitatierechten bij 
de producent.

Or. en
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Amendement 43
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Leden van rechtenbeheerders moet 
worden toegestaan deel te nemen aan en 
hun stem uit te brengen tijdens de 
algemene vergadering; de uitoefening van 
deze rechten mag slechts onderworpen zijn 
aan billijke en evenredige beperkingen. 
Uitoefening van het stemrecht moet 
eenvoudig worden gemaakt.

(12) Alle leden van organisaties voor 
collectief rechtenbeheer moet worden 
toegestaan deel te nemen aan en hun stem 
uit te brengen tijdens de algemene 
vergadering; de uitoefening van deze 
rechten mag slechts onderworpen zijn aan 
billijke en evenredige beperkingen. 
Uitoefening van het stemrecht moet 
eenvoudig worden gemaakt,indien
mogelijk via elektronische weg.

Or. en

Motivering

Inclusieve en doelmatige participatie door leden moet worden aangemoedigd. [Dit 
amendement komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 44
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Leden moet worden toegestaan deel te 
nemen aan het toezicht op de leiding van 
rechtenbeheerders. Met dat oogmerk 
moeten rechtenbeheerders een voor hun 
organisatiestructuur geëigende 
toezichtfunctie oprichten en de leden 
toestaan te worden vertegenwoordigd in 
het orgaan dat die functie uitoefent. Om te 
vermijden dat een buitensporige druk 
wordt gelegd op kleinere 

(13) Leden moet worden toegestaan deel te 
nemen aan het toezicht op de leiding van 
organisaties voor collectief rechtenbeheer. 
Met dat oogmerk moeten organisaties voor 
collectief rechtenbeheer een voor hun 
organisatiestructuur geëigende 
toezichtfunctie oprichten en de 
verschillende categorieën leden toestaan 
op eerlijke en evenwichtige wijze te 
worden vertegenwoordigd in het orgaan dat 
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rechtenbeheerders en om de uit deze 
richtlijn voortvloeiende verplichtingen 
evenredig te maken, moeten de lidstaten,
indien zij dat noodzakelijk achten, de 
kleinste rechtenbeheerders kunnen 
vrijstellen van de verplichting om een 
dergelijke toezichtfunctie in te richten.

die functie uitoefent. Om te vermijden dat 
een buitensporige druk wordt gelegd op 
kleinere rechtenbeheerders en om de uit 
deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen evenredig te maken, moeten 
de lidstaten, indien zij dat noodzakelijk 
achten, de kleinste rechtenbeheerders 
kunnen vrijstellen van de verplichting om 
een dergelijke toezichtfunctie in te richten.

Or. en

Amendement 45
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Leden moet worden toegestaan deel te 
nemen aan het toezicht op de leiding van 
rechtenbeheerders. Met dat oogmerk 
moeten rechtenbeheerders een voor hun 
organisatiestructuur geëigende 
toezichtfunctie oprichten en de leden 
toestaan te worden vertegenwoordigd in 
het orgaan dat die functie uitoefent. Om te 
vermijden dat een buitensporige druk 
wordt gelegd op kleinere 
rechtenbeheerders en om de uit deze 
richtlijn voortvloeiende verplichtingen 
evenredig te maken, moeten de lidstaten, 
indien zij dat noodzakelijk achten, de 
kleinste rechtenbeheerders kunnen 
vrijstellen van de verplichting om een 
dergelijke toezichtfunctie in te richten.

(13) Leden moet worden toegestaan deel te 
nemen aan het toezicht op de leiding van 
organisaties voor collectief rechtenbeheer. 
Met dat oogmerk moeten organisaties voor 
collectief rechtenbeheer een voor hun 
organisatiestructuur geëigende 
toezichtfunctie oprichten en de leden, die 
verschillende categorieën rechthebbenden 
vertegenwoordigen, toestaan te worden 
vertegenwoordigd in het orgaan dat die 
functie uitoefent.

Or. en

Motivering

Uitsluiting van kleine organisaties voor collectief rechtenbeheer van enigerlei vorm van 
toezichtsfunctie is in strijd met het doel van de richtlijn. Zelfs kleine bedrijven en organisaties 
hebben gewoonlijk een bestuur nodig. De verschillende categorieën leden moeten op 
passende wijze worden vertegenwoordigd. Daarnaast moet deze overweging consistent zijn 
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met de amendementen op artikel 8, lid 3, en artikel 20, lid 5. [Dit amendement komt overeen 
met de amendementen inde ontwerpadviezen van CULT en IMCO.]

Amendement 46
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Rechtenbeheerders innen, beheren en 
verdelen inkomsten uit de exploitatie van 
aan hen door rechthebbenden 
toevertrouwde rechten. Deze inkomsten 
zijn uiteindelijk verschuldigd aan de 
rechthebbenden, die lid van die 
rechtenbeheerder of van een andere 
rechtenbeheerder kunnen zijn. Het is 
daarom van belang dat rechtenbeheerders
uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de 
inning, het beheer en de verdeling van de 
inkomsten. Een correcte verdeling is alleen 
mogelijk wanneer rechtenbeheerders een 
goede administratie bijhouden van leden, 
licenties en het gebruik van werken en 
andere materie. In voorkomende gevallen 
moeten ook gegevens door rechthebbenden 
en gebruikers worden verstrekt en door de 
rechtenbeheerders worden gecontroleerd. 
Geïnde bedragen die verschuldigd zijn aan 
rechthebbenden moeten afzonderlijk van 
de eigen vermogensbestanddelen van de 
rechtenbeheerder worden beheerd en 
indien ze worden belegd in afwachting van 
de verspreiding naar de rechthebbenden, 
moet dit gebeuren in overeenstemming met 
het beleggingsbeleid dat is 
overeengekomen door de algemene 
vergadering van de rechtenbeheerder. Om 
een hoge mate van bescherming voor de 
rechten van rechthebbenden te handhaven 
en te waarborgen dat alle inkomsten die 
voortvloeien uit de exploitatie van hun
rechten, aangroeien ten gunste van 
rechthebbenden, moeten de door de 

(15) Organisaties voor collectief 
rechtenbeheer innen, beheren en verdelen 
inkomsten uit de exploitatie van aan hen 
door rechthebbenden toevertrouwde 
rechten. Deze inkomsten zijn uiteindelijk 
verschuldigd aan de rechthebbenden, die 
lid van die organisatie voor collectief 
rechtenbeheer of van een andere
organisatie voor collectief rechtenbeheer
kunnen zijn. Het is daarom van belang dat 
organisaties voor collectief rechtenbeheer
uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de 
inning, het beheer en de verdeling van de 
inkomsten. Een correcte verdeling is alleen 
mogelijk wanneer organisaties voor 
collectief rechtenbeheer een goede 
administratie bijhouden van leden, licenties 
en het gebruik van werken en andere 
materie. In voorkomende gevallen moeten 
ook gegevens door rechthebbenden en 
gebruikers worden verstrekt en door de 
organisaties voor collectief rechtenbeheer
worden gecontroleerd. Geïnde bedragen 
die verschuldigd zijn aan rechthebbenden 
moeten afzonderlijk van de eigen 
vermogensbestanddelen van de 
organisaties voor collectief rechtenbeheer
worden beheerd en indien ze worden 
belegd in afwachting van de verspreiding 
naar de rechthebbenden, moet dit gebeuren 
in overeenstemming met het 
beleggingsbeleid dat is overeengekomen 
door de algemene vergadering van de 
organisatie voor collectief rechtenbeheer. 
Om een hoge mate van bescherming voor 
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rechtenbeheerder belegde en aangehouden 
bedragen worden beheerd volgens 
voorwaarden die de rechtenbeheerder
verplichten tot prudent handelen maar ook 
toestaan te besluiten over het zekerste en 
doelmatigste beleggingsbeleid. Dit moet 
het voor de rechtenbeheerder mogelijk 
maken te kiezen voor een toewijzing van 
vermogensbestanddelen die precies 
aansluit bij de aard en duur van de 
risicoblootstelling van belegde 
rechteninkomsten en die de aan 
rechthebbenden verschuldigde 
rechteninkomsten niet overmatig in gevaar 
brengt. Teneinde te waarborgen dat de aan 
de rechthebbenden verschuldigde bedragen 
correct en doeltreffend worden verspreid, 
is het bovendien noodzakelijk om van de 
rechtenbeheerders te eisen dat zij 
toegewijd en in goed vertrouwen redelijke 
maatregelen treffen om de betreffende 
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren. Ook moet worden voorzien in 
goedkeuring door de leden van 
rechtenbeheerders van regels voor 
situaties waarin door het ontbreken van 
geïdentificeerde of gelokaliseerde 
rechthebbenden, geïnde bedragen niet 
kunnen worden verspreid.

de rechten van rechthebbenden te 
handhaven en te waarborgen dat alle 
inkomsten die voortvloeien uit de 
exploitatie van hun rechten, aangroeien ten 
gunste van rechthebbenden, moeten de 
door de organisatie voor collectief 
rechtenbeheer belegde en aangehouden 
bedragen worden beheerd volgens 
voorwaarden die de organisatie voor 
collectief rechtenbeheer verplichten tot 
prudent handelen maar ook toestaan te 
besluiten over het zekerste en doelmatigste 
beleggingsbeleid. Dit moet het voor de 
organisatie voor collectief rechtenbeheer
mogelijk maken te kiezen voor een veilige 
en winstgevende toewijzing van 
vermogensbestanddelen ter voorkoming 
van de risicoblootstelling van belegde 
rechteninkomsten en die de aan 
rechthebbenden verschuldigde 
rechteninkomsten niet overmatig in gevaar 
brengt. Teneinde te waarborgen dat de aan 
de rechthebbenden verschuldigde bedragen 
correct en doeltreffend worden verspreid, 
is het bovendien noodzakelijk om van de 
organisaties voor collectief rechtenbeheer
te eisen dat zij toegewijd en in goed 
vertrouwen redelijke maatregelen treffen 
om de betreffende rechthebbenden te 
identificeren en te lokaliseren. Ook moet 
worden voorzien in goedkeuring door de 
leden van organisaties voor collectief 
rechtenbeheer van regels voor situaties 
waarin door het ontbreken van 
geïdentificeerde of gelokaliseerde 
rechthebbenden, geïnde bedragen niet 
kunnen worden verspreid.

Or. en

Motivering

Teneinde onnodige risico's te voorkomen voor de inkomsten die toekomen aan 
rechthebbenden, moeten organisaties voor collectief rechtenbeheer een veilig 
investeringsbeleid met weinig risico's voeren. [Dit amendement komt overeen met het 
amendement in het ontwerpadvies van IMCO.]
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Amendement 47
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Wanneer de verschuldigde 
bedragen aan rechthebbenden niet 
betaald kunnen worden, omdat de 
organisatie voor collectief rechtenbeheer
de rechthebbenden niet kon identificeren 
en opsporen, zou de organisatie voor 
collectief rechtenbeheer geen prikkels 
ondervinden om haar best te doen de 
daadwerkelijke rechthebbende op te 
sporen indien haar werd toegestaan het 
geld zelf te houden en voor andere 
doeleinden aan te wenden. Omdat de 
lidstaten primair verantwoordelijk zijn 
voor het cultuurbeleid, is het gepast dat 
het geld dat niet kan worden uitbetaald, in 
een fonds wordt gestort dat hiertoe wordt 
opgezet en beheerd door de lidstaat 
waarin het geld werd geïnd. Het fonds is 
daarna verantwoordelijk voor vorderingen 
van rechthebbenden die zich alsnog 
melden. Daarnaast besluit elke lidstaat 
hoe het geld in het fonds wordt gebruikt 
voor gerelateerde doeleinden, zoals het 
betalen van zich alsnog meldende 
rechthebbenden krachtens richtlijn 
Richtlijn 2012/28/EU inzake bepaalde 
toegestane gebruikswijzen van verweesde 
werken, het digitaliseren en herstellen van 
ons cultureel erfgoed en het bevorderen 
van culturele diversiteit.

Or. en

Motivering

Wanneer een organisatie voor collectief rechtenbeheer wordt toegestaan om het geld te 
houden dat niet betaald kan worden, biedt dit geen stimulans voor de organisatie voor 
collectief rechtenbeheer om echt zorgvuldig onderzoek te doen naar de werkelijke 
rechthebbenden. Bovendien biedt de oplossing in de vorm van een fonds de mogelijkheid om 
deze richtlijn te coördineren met de recente richtlijn betreffende verweesde werken. Een fonds 
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dat door de lidstaat wordt beheerd, kan ook gunstig zijn voor het bevorderen van culturele 
diversiteit. Zie ook het amendement op artikel 12, lid2.

Amendement 48
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Billijke handelsvoorwaarden bij 
licentieverlening zijn met name van belang 
om gebruikers de zekerheid te bieden dat 
zij de werken en ander beschermd 
materiaal waarvan een rechtenbeheerder de 
rechten vertegenwoordigt, in licentie 
kunnen nemen en om de vergoeding voor 
de rechthebbenden te waarborgen. 
Rechtenbeheerders en gebruikers moeten 
daarom in goed vertrouwen 
licentieonderhandelingen voeren en 
tarieven toepassen die op basis van 
objectieve criteria zijn vastgesteld.

(18) Billijke handelsvoorwaarden bij 
licentieverlening zijn met name van belang 
om gebruikers de zekerheid te bieden dat 
zij de werken en ander beschermd 
materiaal waarvan een rechtenbeheerder de 
rechten vertegenwoordigt, in licentie 
kunnen nemen en om de vergoeding voor 
de rechthebbenden te waarborgen. 
Rechtenbeheerders en gebruikers moeten 
daarom in goed vertrouwen 
licentieonderhandelingen voeren en 
tarieven toepassen die op basis van 
objectieve en niet-discriminerende criteria 
zijn vastgesteld. Tarieven moeten redelijk 
zijn in verhouding tot de economische 
waarde van het gebruik van rechten in de 
handel.

Or. en

Motivering

Moet de tekst weerspiegelen van jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie [C-52/07, 
Kanal 5 en TV4 vs STIM]. Als monopolieleveranciers hebben organisaties voor collectief 
rechtenbeheer weinig stimulansen om niet te veel te vragen.

Amendement 49
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Teneinde de transparantie te 
vergroten en situaties te voorkomen 
waarbij gebruikers meer dan één factuur 
ontvangen voor dezelfde rechten op
dezelfde werken, moet van organisaties 
voor collectief rechtenbeheer worden 
geëist dat ze onderling nauw 
samenwerken. Deze samenwerking moet 
onder meer bestaan in het samenvoegen 
van informatie over licenties en het 
gebruik van werken in een gezamenlijke 
databank en de gecoördineerde en 
gezamenlijke facturering en inning van 
rechteninkomsten.

Or. en

Motivering

De dubbele facturering van gebruikers van auteursrechten is een terugkerend en wijdverbreid 
probleem. Volgens de effectbeoordeling van de Commissie is er maar liefst bij 10 tot30% van 
aan gebruikers gefactureerde royalty's sprake van dubbele facturering. [Dit amendement 
komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies van IMCO.]

Amendement 50
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om te waarborgen dat rechthebbenden 
kunnen toezien op de prestaties van hun 
rechtenbeheerders en deze kunnen 
vergelijken met die van andere 
rechtenbeheerders, moeten de 
rechtenbeheerders een 
transparantiejaarverslag openbaar maken 
met vergelijkbare en gecontroleerde 
financiële gegevens die specifiek 
betrekking hebben op de activiteiten van 
rechtenbeheerders. Rechtenbeheerders 

(20) Om te waarborgen dat rechthebbenden 
kunnen toezien op de prestaties van hun 
rechtenbeheerders en deze kunnen 
vergelijken met die van andere 
rechtenbeheerders, moeten de 
rechtenbeheerders een 
transparantiejaarverslag openbaar maken 
met vergelijkbare en gecontroleerde 
financiële gegevens die specifiek 
betrekking hebben op de activiteiten van 
rechtenbeheerders. Rechtenbeheerders 
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moeten ook een speciaal jaarverslag 
openbaar maken over het gebruik van 
bedragen die zijn besteed aan sociale, 
culturele en educatieve diensten. Om te 
vermijden dat een buitensporige druk 
wordt gelegd op kleinere 
rechtenbeheerders en om de uit deze 
richtlijn voortvloeiende verplichtingen 
evenredig te maken, moeten de lidstaten, 
indien zij dat noodzakelijk achten, de 
kleinste rechtenbeheerders kunnen 
vrijstellen van bepaalde 
transparantieverplichtingen.

moeten ook een speciaal jaarverslag 
openbaar maken over het gebruik van 
bedragen die zijn besteed aan sociale, 
culturele en educatieve diensten.

Or. en

Motivering

Uitsluiting van kleine organisaties voor collectief rechtenbeheer van 
verslagleggingsverplichtingen is tegenstrijdig met het doel van de richtlijn. Bovendien moet 
deze overweging consistent zijn met de overwegingen bij de artikelen 8.3 en 20.5. [Dit 
amendement komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies van IMCO.]

Amendement 51
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Deze richtlijn laat de regelingen 
in de lidstaat betreffende het beheer van 
rechten onverlet, zoals uitgebreide 
collectieve licentieverlening, verplicht 
collectief beheer en de wettelijke 
vermoedens van vertegenwoordiging of 
overdracht van rechten, mits dergelijke 
regelingen verenigbaar zijn met het recht 
van de Unie en de internationale 
verplichtingen van de Europese Unie en 
haar lidstaten. Bij verplicht collectief 
beheer voor alle werken in een relevante 
rechtencategorie of type content, is de 
verplichting om het repertoire te 
publiceren onnodig wanneer er slechts 
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één organisatie voor collectief 
rechtenbeer is gemachtigd.

Or. en

Amendement 52
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) In de onlinemuzieksector, waar 
collectief beheer van auteursrechten op 
territoriale basis nog altijd de norm is, is 
het van wezenlijk belang om 
omstandigheden te scheppen die 
bevorderlijk zijn voor de meest 
doeltreffende licentiepraktijken van 
rechtenbeheerders in een context die in 
toenemende mate internationaal is. Het is 
daarom gepast om een samenstel van 
regels te voorzien ter coördinatie van de 
basisvoorwaarden voor multiterritoriale 
collectieve licentieverlening door 
rechtenbeheerders van onlinerechten van 
auteurs inzake muziekwerken. Deze regels 
moeten leiden tot de noodzakelijke 
minimumkwaliteit van de door 
rechtenbeheerders aangeboden 
grensoverschrijdende diensten, met name 
wat betreft de transparantie van het 
vertegenwoordigde repertoire en de 
nauwkeurigheid van de geldstromen in 
verband met het gebruik van de rechten. Ze 
moeten voorts een kader vormen dat de 
vrijwillige samenvoeging van 
muziekrepertoire en daarmee de 
vermindering van het aantal licenties dat 
een gebruiker nodig heeft om een 
multiterritoriale dienst te exploiteren, 
bevordert. Deze regels moeten het 
mogelijk maken dat een rechtenbeheerder 
een andere rechtenbeheerder verzoekt zijn 
repertoire op multiterritoriale basis te 

(24) In de onlinemuzieksector, waar 
collectief beheer van auteursrechten op 
territoriale basis nog altijd de norm is, is 
het van wezenlijk belang om 
omstandigheden te scheppen die 
bevorderlijk zijn voor de meest 
doeltreffende licentiepraktijken van 
rechtenbeheerders in een context die in 
toenemende mate internationaal is. Het is 
daarom gepast om een samenstel van 
regels te voorzien ter coördinatie van de 
basisvoorwaarden voor multiterritoriale 
collectieve licentieverlening door 
rechtenbeheerders van onlinerechten van 
auteurs inzake muziekwerken. Deze regels 
moeten leiden tot de noodzakelijke 
minimumkwaliteit van de door 
rechtenbeheerders aangeboden 
grensoverschrijdende diensten, met name 
wat betreft de transparantie van het 
vertegenwoordigde repertoire en de 
nauwkeurigheid van de geldstromen in 
verband met het gebruik van de rechten. Ze 
moeten voorts een kader vormen dat de 
vrijwillige samenvoeging van 
muziekrepertoire en daarmee de 
vermindering van het aantal licenties dat 
een gebruiker nodig heeft om een 
multiterritoriale dienst te exploiteren, 
bevordert. Deze regels moeten het 
mogelijk maken dat een rechtenbeheerder 
een andere rechtenbeheerder verzoekt zijn 
repertoire op multiterritoriale basis te 
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vertegenwoordigen wanneer hij niet zelf 
aan de voorschriften kan voldoen. Op de 
aangezochte rechtenbeheerder moet de 
plicht rusten om, mits hij repertoire 
samenvoegt en multiterritoriale licenties 
aanbiedt of verleent, het mandaat van de 
verzoekende rechtenbeheerder te 
aanvaarden. De ontwikkeling van wettige 
onlinemuziekdiensten in de Unie moet ook 
bijdragen aan de bestrijding van piraterij.

vertegenwoordigen wanneer hij niet zelf 
aan de voorschriften kan voldoen. Op de 
aangezochte rechtenbeheerder moet de 
plicht rusten om, mits hij repertoire 
samenvoegt en multiterritoriale licenties 
aanbiedt of verleent, het mandaat van de 
verzoekende rechtenbeheerder te 
aanvaarden, zonder de marktkracht ervan 
te misbruiken. De ontwikkeling van 
wettige onlinemuziekdiensten in de Unie 
moet ook bijdragen aan een afname van 
het ongeoorloofd kopiëren van muziek.

Or. en

Motivering

De doelmatigheid van organisaties voor collectief rechtenbeheer is afhankelijk van de 
controle van anti-concurrentiegevolgen. Beter verwoord. [Dit amendement komt overeen met 
het amendement in het ontwerpadvies van IMCO.]

Amendement 53
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) In de onlinemuzieksector, waar
collectief beheer van auteursrechten op 
territoriale basis nog altijd de norm is, is 
het van wezenlijk belang om 
omstandigheden te scheppen die 
bevorderlijk zijn voor de meest 
doeltreffende licentiepraktijken van 
rechtenbeheerders in een context die in 
toenemende mate internationaal is. Het is 
daarom gepast om een samenstel van 
regels te voorzien ter coördinatie van de 
basisvoorwaarden voor multiterritoriale 
collectieve licentieverlening door 
rechtenbeheerders van onlinerechten van 
auteurs inzake muziekwerken. Deze regels 
moeten leiden tot de noodzakelijke 
minimumkwaliteit van de door 

(24) In tegenstelling tot andere creatieve 
sectoren, waar directe licentiëring een 
prominentere rol speelt, is het collectief 
beheer van auteursrechten op territoriale 
basis nog altijd de norm in de 
muzieksector. Het is dan ook van 
wezenlijk belang om omstandigheden te 
scheppen die bevorderlijk zijn voor de 
meest doeltreffende licentiepraktijken van 
rechtenbeheerders in een context die in 
toenemende mate internationaal is. Het is 
daarom gepast om een samenstel van 
regels te voorzien ter coördinatie van de 
basisvoorwaarden voor multiterritoriale 
collectieve licentieverlening door 
rechtenbeheerders van onlinerechten van 
auteurs inzake muziekwerken. Deze regels 
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rechtenbeheerders aangeboden 
grensoverschrijdende diensten, met name 
wat betreft de transparantie van het 
vertegenwoordigde repertoire en de 
nauwkeurigheid van de geldstromen in 
verband met het gebruik van de rechten. Ze 
moeten voorts een kader vormen dat de 
vrijwillige samenvoeging van 
muziekrepertoire en daarmee de 
vermindering van het aantal licenties dat 
een gebruiker nodig heeft om een 
multiterritoriale dienst te exploiteren, 
bevordert. Deze regels moeten het 
mogelijk maken dat een rechtenbeheerder 
een andere rechtenbeheerder verzoekt zijn 
repertoire op multiterritoriale basis te 
vertegenwoordigen wanneer hij niet zelf 
aan de voorschriften kan voldoen. Op de 
aangezochte rechtenbeheerder moet de 
plicht rusten om, mits hij repertoire 
samenvoegt en multiterritoriale licenties 
aanbiedt of verleent, het mandaat van de 
verzoekende rechtenbeheerder te 
aanvaarden. De ontwikkeling van wettige 
onlinemuziekdiensten in de Unie moet ook 
bijdragen aan de bestrijding van piraterij.

moeten leiden tot de noodzakelijke 
minimumkwaliteit van de door 
rechtenbeheerders aangeboden 
grensoverschrijdende diensten, met name 
wat betreft de transparantie van het 
vertegenwoordigde repertoire en de 
nauwkeurigheid van de geldstromen in 
verband met het gebruik van de rechten. Ze 
moeten voorts een kader vormen dat de 
vrijwillige samenvoeging van 
muziekrepertoire en daarmee de 
vermindering van het aantal licenties dat 
een gebruiker nodig heeft om een 
multiterritoriale dienst te exploiteren, 
bevordert. Deze regels moeten het 
mogelijk maken dat een rechtenbeheerder 
een andere rechtenbeheerder verzoekt zijn 
repertoire op multiterritoriale basis te 
vertegenwoordigen wanneer hij niet zelf 
aan de voorschriften kan voldoen. Op de 
aangezochte rechtenbeheerder moet de 
plicht rusten om, mits hij repertoire 
samenvoegt en multiterritoriale licenties 
aanbiedt of verleent, het mandaat van de 
verzoekende rechtenbeheerder te 
aanvaarden. De ontwikkeling van wettige 
onlinemuziekdiensten in de Unie moet ook 
bijdragen aan de bestrijding van piraterij.

Or. en

Amendement 54
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Digitale technologie maakt het voor 
rechtenbeheerders mogelijk 
geautomatiseerd toe te zien op het gebruik 
van in licentie gegeven muziekwerken door 
licentienemers en maakt facturering 
gemakkelijker. Industriële normen voor 
muziekgebruik, verkoopverslagen en 

(27) Digitale technologie maakt het voor 
rechtenbeheerders mogelijk 
geautomatiseerd toe te zien op het gebruik 
van in licentie gegeven muziekwerken door 
licentienemers en maakt facturering 
gemakkelijker. Industriële normen voor 
muziekgebruik, verkoopverslagen en 



AM\936984NL.doc 27/99 PE510.534v02-00

NL

facturering zijn van instrumenteel belang 
voor verbetering van de doelmatigheid van 
de gegevensuitwisseling tussen 
rechtenbeheerders en gebruikers. Bij het 
toezicht op het gebruik van licenties 
moeten bepaalde grondrechten in acht 
worden genomen, te weten het recht op 
eerbiediging van privé-, familie- en 
gezinsleven en het recht op 
gegevensbescherming. Om te waarborgen 
dat de doelmatigheidswinst tot snellere 
verwerking van financiële gegevens en 
uiteindelijk tot eerdere betaling aan 
rechthebbenden leidt, moeten 
rechtenbeheerders worden verplicht
onverwijld facturen te zenden aan 
dienstenaanbieders en verschuldigde 
bedragen te betalen aan rechthebbenden. 
Deze eis kan alleen doeltreffend zijn als 
licentienemers zich maximaal inspannen 
om rechtenbeheerders tijdig van 
nauwkeurige verslagen over het gebruik 
van de werken te voorzien. 
Rechtenbeheerders mogen niet worden 
verplicht gebruikersverslagen met een 
eigen indeling te aanvaarden wanneer voor 
die verslagen veelgebruikte industriële 
normen beschikbaar zijn.

facturering zijn van instrumenteel belang 
voor verbetering van de doelmatigheid van 
de gegevensuitwisseling tussen 
rechtenbeheerders en gebruikers. Bij het 
toezicht op het gebruik van licenties 
moeten bepaalde grondrechten in acht 
worden genomen, te weten het recht op 
eerbiediging van privé-, familie- en 
gezinsleven en het recht op 
gegevensbescherming. Om te waarborgen 
dat de doelmatigheidswinst tot snellere 
verwerking van financiële gegevens en 
uiteindelijk tot eerdere betaling aan 
rechthebbenden leidt, moeten 
rechtenbeheerders worden verplicht 
onverwijld onderlinge 
samenwerkingsprocedures vast te stellen 
om te waarborgen dat elke gebruiker één 
gezamenlijke factuur ontvangt en 
verschuldigde bedragen te betalen aan 
rechthebbenden. Deze eis kan alleen 
doeltreffend zijn als licentienemers zich 
maximaal inspannen om rechtenbeheerders 
tijdig van nauwkeurige verslagen over het 
gebruik van de werken te voorzien. 
Rechtenbeheerders mogen niet worden 
verplicht gebruikersverslagen met een 
eigen indeling te aanvaarden wanneer voor 
die verslagen veelgebruikte industriële 
normen beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

Hoge transactiekosten, zoals gecompliceerde en meervoudige facturen, vormen een 
belangrijke belemmering op de Europese markt voor het licentiëren van auteursrecht. [Dit 
amendement komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies van IMCO.]

Amendement 55
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Omroeporganisaties zijn in het 
algemeen afhankelijk van een licentie van 
een lokale rechtenbeheerder voor hun 
eigen uitzendingen van televisie- en 
radioprogramma's die muziekwerken 
bevatten. Deze licentie beperkt zich vaak 
tot omroepactiviteiten. Er zou een licentie 
voor onlinerechten inzake muziekwerken 
vereist zijn om dergelijke televisie- of 
radio-uitzendingen ook online 
beschikbaar te mogen stellen. Om de 
licentieverlening van 
onlinemuziekrechten ten behoeve van 
gelijktijdige en vertraagde onlinedoorgifte 
van televisie- en radio-uitzendingen 
mogelijk te maken, is het nodig te 
voorzien in een uitzondering op de regels 
die in andere gevallen zouden gelden voor 
de multiterritoriale licentieverlening van 
muziekwerken voor onlinegebruik. Een 
dergelijke uitzondering moet beperkt 
blijven tot wat noodzakelijk is om 
onlinetoegang mogelijk te maken tot 
radio- en televisieprogramma's en tot 
materiaal met een duidelijke en afgeleide 
relatie met de oorspronkelijke uitzending 
dat is gemaakt voor doeleinden zoals een 
aanvulling of vooruitblik op of een 
beoordeling van een radio- of 
televisieprogramma. Die uitzondering
mag geen verstorende uitwerking hebben 
op de concurrentie met andere diensten die 
consumenten online toegang bieden tot 
afzonderlijke audiovisuele of
muziekwerken, noch leiden tot beperkende 
praktijken, zoals het verdelen van markten 
of klanten, die in strijd zijn met artikel 101 
of 102 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

(35) Omroeporganisaties zijn in het 
algemeen afhankelijk van een 
mantellicentie van een lokale 
rechtenbeheerder voor de rechten op het
wereldrepertoire van muziekwerken
teneinde hun eigen televisie- en 
radioprogramma's en onlinediensten in 
verband daarmee te kunnen uitzenden en 
beschikbaar te maken voor het publiek, 
zoals materiaal met aanvullingen, 
verrijkingen of die anderszins een 
uitbreiding vormen van het programma 
van de omroep. Dergelijke mantellicenties 
voor omroepen komen tegemoet aan een 
daadwerkelijke behoefte, zijn 
diepgeworteld en algemeen geaccepteerd 
door zowel rechthebbenden, omroepen als 
rechtenbeheerders. Deze richtlijn moet 
dan ook die gevestigde praktijk 
handhaven, om te vermijden dat er 
verschillende regels worden toegepast 
voor het verlenen van licenties voor 
offline- en onlinediensten. Om die reden
is het noodzakelijk om rechtenbeheerders 
vrij te stellen van de toepassing van titel 
III wanneer ze aan omroepen licenties 
verstrekken voor onlinediensten die 
gerelateerd zijn aan hun offline-
omroepdiensten. Dit mag geen verstorende 
uitwerking hebben op de concurrentie met 
andere diensten die consumenten online 
toegang bieden tot afzonderlijke 
muziekwerken, noch leiden tot beperkende 
praktijken, zoals het verdelen van markten 
of klanten, en moet blijven 
overeenstemmen met nationale en EU-
wetgeving, met name artikel 101 of 102 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

De onlinediensten van omroepen bevatten niet alleen omroepprogramma's of delen hiervan, 
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maar ook ander programmamateriaal dat onder controle en verantwoordelijkheid van de 
redactie valt, en gewoonlijk verband houdt met de offlineactiviteiten van de omroep. Omdat 
de precieze reikwijdte en omvang van dat materiaal onderworpen is aan contractuele 
regelingen tussen de omroepen en de betreffende rechthebbenden of rechtenbeheerders, 
zouden deze niet vooraf moeten worden gedefinieerd in de richtlijn.

Amendement 56
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De doeltreffende handhaving van de 
bepalingen in de nationale wetgeving die 
zijn vastgesteld op grond van deze richtlijn, 
moet worden gewaarborgd. 
Rechtenbeheerders moeten hun leden 
specifieke procedures aanbieden voor de 
afhandeling van klachten en de beslechting 
van geschillen. Deze procedures moeten 
ook beschikbaar zijn voor andere 
rechthebbenden die door de 
rechtenbeheerder worden 
vertegenwoordigd. Het is ook gepast om te 
waarborgen dat in de lidstaten 
onafhankelijke, onpartijdige en 
doeltreffende organen voor 
geschillenbeslechting bestaan die 
handelsgeschillen tussen rechtenbeheerders 
en gebruikers over bestaande of 
voorgestelde licentievoorwaarden kunnen 
beslechten, alsook over situaties waarin 
licentieverlening is geweigerd. Verder zou 
de doeltreffendheid van de regels 
betreffende de multiterritoriale 
licentieverlening van onlinerechten inzake 
muziekwerken kunnen worden 
ondergraven als geschillen tussen 
rechtenbeheerders en hun tegenpartijen niet
snel en doeltreffend zouden worden 
opgelost door onafhankelijke en 
onpartijdige organen. Derhalve is het 
gepast om, onverminderd het recht van 
toegang tot een gerecht, te voorzien in een 

(36) De doeltreffende handhaving van de 
bepalingen in de nationale wetgeving die 
zijn vastgesteld op grond van deze richtlijn, 
moet worden gewaarborgd. 
Rechtenbeheerders moeten hun leden 
specifieke procedures aanbieden voor de 
afhandeling van klachten en de beslechting 
van geschillen. Deze procedures moeten 
ook beschikbaar zijn voor andere 
rechthebbenden die door de 
rechtenbeheerder worden 
vertegenwoordigd. Het is ook gepast om te 
waarborgen dat in de lidstaten 
onafhankelijke, onpartijdige en 
doeltreffende organen voor 
geschillenbeslechting bestaan die 
handelsgeschillen tussen rechtenbeheerders 
en gebruikers over bestaande of 
voorgestelde licentievoorwaarden kunnen 
beslechten, alsook over situaties waarin 
licentieverlening is geweigerd. Verder zou 
de doeltreffendheid van de regels 
betreffende de multiterritoriale 
licentieverlening van onlinerechten inzake 
muziekwerken kunnen worden 
ondergraven als geschillen tussen 
rechtenbeheerders en hun tegenpartijen niet 
snel en doeltreffend zouden worden 
opgelost door onafhankelijke en 
onpartijdige organen. Derhalve is het 
gepast om, onverminderd het recht van 
toegang tot een gerecht, te voorzien in een 
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goed toegankelijke, doelmatige en 
onpartijdige buitengerechtelijke procedure 
voor de beslechting van geschillen tussen 
rechtenbeheerders aan de ene kant en 
aanbieders van onlinemuziekdiensten, 
rechthebbenden of andere 
rechtenbeheerders aan de andere kant.

goed toegankelijke, doelmatige en 
onpartijdige buitengerechtelijke procedure 
voor de beslechting van geschillen tussen 
rechtenbeheerders aan de ene kant en 
aanbieders van onlinemuziekdiensten, 
rechthebbenden of andere 
rechtenbeheerders aan de andere kant. 
Deze organen voor geschillenbeslechting 
moeten speciale kennis hebben van 
intellectuele-eigendomskwesties en 
moeten hun besluiten baseren op 
objectieve normen en criteria, zoals de 
door het Hof van Justitie van de Europese 
Unie vastgestelde "reële waarde in 
handel". Teneinde betalingen te 
garanderen, zou van gebruikers geëist 
moeten worden dat zij hangende de 
procedure betalingen doen aan de 
organisaties voor collectief rechtenbeheer, 
volgens het bestaande tarief indien een 
dergelijk tarief bestaat of op basis van een 
tussentijdse uitspraak door het Hof
wanneer er nog geen eerder geldend tarief 
is vastgesteld.

Or. en

Motivering

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 
tariff set by the competent body no later than 30 days after the decision has been made by that 
body.

Amendement 57
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Bovendien moeten de lidstaten 
passende procedures vaststellen waarmee 
het mogelijk is klachten in te dienen tegen 
rechtenbeheerders die zich niet aan de wet 
houden en waarmee wordt gewaarborgd 
dat in voorkomende gevallen doeltreffende, 
evenredige en afschrikwekkende sancties 
worden opgelegd. De lidstaten moeten 
bepalen welke instanties verantwoordelijk 
zijn voor het beheer van de 
klachtenprocedures en sancties. Om te 
waarborgen dat aan de voorwaarden voor 
multiterritoriale licentieverlening wordt 
voldaan, moeten specifieke bepalingen 
over het toezicht op hun tenuitvoerlegging 
worden vastgesteld. Daartoe moeten de 
bevoegde instanties van de lidstaten en de 
Europese Commissie samenwerken.

(37) Bovendien moeten de lidstaten 
passende procedures vaststellen waarmee 
het mogelijk is klachten in te dienen tegen 
organisaties voor collectief rechtenbeheer
die zich niet aan de wet houden en 
waarmee wordt gewaarborgd dat in 
voorkomende gevallen doeltreffende, 
evenredige en afschrikwekkende sancties 
of maatregelen worden opgelegd. De 
lidstaten moeten bepalen welke instanties 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
de klachtenprocedures en sancties. Om te 
waarborgen dat aan de voorwaarden voor 
multiterritoriale licentieverlening wordt 
voldaan, moeten specifieke bepalingen 
over het toezicht op hun tenuitvoerlegging 
worden vastgesteld. Daartoe moeten de 
bevoegde instanties van de lidstaten en de 
Europese Commissie samenwerken.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van handhavingsmogelijkheden van lidstaten. [Dit amendement komt overeen 
met het amendement in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 58
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De bepalingen van deze richtlijn laten 
de toepassing van de regels van het 
mededingingsrecht onverlet, evenals van 
elk ander ter zake dienend recht op andere 
terreinen, waaronder vertrouwelijkheid, 

(43) De bepalingen van deze richtlijn laten 
de toepassing van de regels van het 
mededingingsrecht onverlet, evenals van 
elk ander ter zake dienend recht op andere 
terreinen, waaronder vertrouwelijkheid, 
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handelsgeheimen, persoonlijke levenssfeer, 
toegang tot documenten, het 
overeenkomstenrecht en het internationaal 
privaatrecht met betrekking tot 
wetsconflicten en geschillen over 
rechtsmacht.

met name met betrekking tot afzonderlijke 
overeenkomsten en 
geheimhoudingsovereenkomsten, 
handelsgeheimen, persoonlijke levenssfeer, 
toegang tot documenten, het 
overeenkomstenrecht en het internationaal 
privaatrecht met betrekking tot 
wetsconflicten en geschillen over 
rechtsmacht.

Or. en

Amendement 59
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze richtlijn worden voorschriften 
vastgesteld die nodig zijn om het goed 
functioneren van het beheer van 
auteursrechten en naburige rechten door 
rechtenbeheerders te waarborgen. Ook 
worden hierbij voorschriften vastgesteld 
voor multiterritoriale licentieverlening door 
rechtenbeheerders van rechten van auteurs 
inzake muziekwerken voor onlinegebruik.

Bij deze richtlijn worden voorschriften 
vastgesteld die nodig zijn om het goed 
functioneren van het beheer van 
auteursrechten en naburige rechten door 
organisaties voor collectief rechtenbeheer
te waarborgen. Ook worden hierbij 
voorschriften vastgesteld voor 
multiterritoriale licentieverlening door 
rechtenbeheerders van rechten van auteurs 
inzake muziekwerken voor onlinegebruik.

Or. en

Amendement 60
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De titels I, II en IV zijn, met uitzondering 
van de artikelen 36 en 40, van toepassing 
op alle in de Unie gevestigde

De titels I, II en IV zijn, met uitzondering 
van de artikelen 36 en 40, van toepassing 
op alle binnen de Unie opererende
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rechtenbeheerders. rechtenbeheerders.

Or. en

Amendement 61
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Titel III ís echter niet van toepassing 
wanneer rechtenbeheerders, 
overeenkomstig nationaal en 
Gemeenschapsrecht, licenties voor 
dergelijke muziekwerken aan omroepen 
verlenen met betrekking tot 
onlinediensten die gerelateerd zijn aan 
hun offlineomroepdiensten.

Or. en

Motivering

Oud artikel 33 - De onlinediensten van omroepen bevatten niet alleen omroepprogramma's of 
delen hiervan, maar ander programmamateriaal dat onder controle en verantwoordelijkheid 
van de redactie valt, en gewoonlijk verband houdt met de offlineactiviteiten van de omroep. 
Omdat de precieze reikwijdte en omvang van dat materiaal onderworpen is aan contractuele 
regelingen tussen de omroepen en de rechthebbenden of rechtenbeheerders, zouden deze niet 
vooraf moeten worden gedefinieerd in de richtlijn.

Amendement 62
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "rechtenbeheerder": iedere organisatie 
die bij wet of door middel van overdracht, 
licentieverlening of een andere 
contractuele regeling door meer dan één 

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

rechthebbende is gemachtigd met als enig 
doel of hoofddoel auteursrecht of naburige 
rechten in verband met auteursrecht te 
beheren en die eigendom is van of onder 
zeggenschap staat van haar leden; 
Teneinde als organisatie te worden
beschouwd die als enig of hoofddoel het 
beheren van rechten heeft, moet in de 
statuten van de vereniging zijn 
opgenomen dat het doel van de vereniging 
bestaat uit het innen van 
rechteninkomsten en het waarborgen van 
een eerlijke verdeling van de 
rechteninkomsten wanneer 
groepsexploitatie van auteursrechten 
plaatsvindt. Bovendien moet het aantal 
werknemers dat belast is met het beheer 
van rechten, het merendeel vormen van 
het totaal aantal medewerkers in de 
organisatie.

Or. en

Amendement 63
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) "organisatie voor collectief 
rechtenbeheer": iedere organisatie die bij 
wet of door middel van overdracht, 
licentieverlening of een andere 
contractuele regeling door een aanzienlijk 
aantal rechthebbenden is gemachtigd met 
als enig doel of hoofddoel auteursrecht of 
naburige rechten in verband met 
auteursrecht te beheren en die eigendom is 
van of onder zeggenschap staat van haar 
leden;

Or. en
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Amendement 64
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) "organisatie voor collectief 
rechtenbeheer": iedere organisatie die bij 
wet of door middel van overdracht, 
licentieverlening of een andere 
contractuele regeling door meer dan één 
rechthebbende of organisatie voor 
collectief rechtenbeheer is gemachtigd met 
als enig doel of hoofddoel auteursrecht of 
naburige rechten in verband met 
auteursrecht te beheren en die eigendom is 
van of onder zeggenschap staat van haar 
leden, en handelt in het uitsluitende 
collectieve belang van, en met een 
fiduciaire plicht aan haar leden;

Or. en

Motivering

Verduidelijking met betrekking tot de definitie van organisaties voor collectief rechtenbeheer.

Amendement 65
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 66
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) "ondernemer": een entiteit die door 
een contractuele overeenkomst is 
gemachtigd om auteursrechten of aan 
auteursrechten gerelateerde rechten op 
commerciële basis te beheren namens 
rechthebbenden;

Or. en

Motivering

Teneinde gelijke concurrentievoorwaarden vast te stellen binnen het kader van 
rechtenbeheer, moeten uitgevers en platenmaatschappijen - die eveneens rechten van 
rechthebbenden beheren - onderworpen worden aan minimale transparantieregels. [Dit 
amendement komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 67
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "lid van een rechtenbeheerder": een 
rechthebbende of een entiteit die 
rechtstreeks rechthebbenden 
vertegenwoordigt, met inbegrip van andere 
rechtenbeheerders en verenigingen van 
rechthebbenden, die voldoet aan de 

c) "lid": een rechthebbende of een entiteit 
die rechtstreeks rechthebbenden 
vertegenwoordigt, met inbegrip van andere 
organisaties voor collectief rechtenbeheer
en verenigingen van rechthebbenden, die 
voldoet aan de lidmaatschapscriteria van de 
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lidmaatschapscriteria van de 
rechtenbeheerder;

organisatie voor collectief rechtenbeheer, 
ongeacht de juridische vorm ervan;

Or. en

Motivering

Verduidelijking noodzakelijk met betrekking tot de diversiteit aan juridische vormen van 
organisaties voor collectief rechtenbeheer binnen verschillende lidstaten. [Dit amendement 
komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 68
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "lid van een rechtenbeheerder": een 
rechthebbende of een entiteit die 
rechtstreeks rechthebbenden 
vertegenwoordigt, met inbegrip van andere 
rechtenbeheerders en verenigingen van 
rechthebbenden, die voldoet aan de 
lidmaatschapscriteria van de 
rechtenbeheerder;

c) "lid van een rechtenbeheerder": een 
rechthebbende of een entiteit die 
rechtstreeks rechthebbenden 
vertegenwoordigt, met inbegrip van andere 
rechtenbeheerders en verenigingen van 
rechthebbenden, zoals vakbonden, die 
voldoet aan de lidmaatschapscriteria van de 
rechtenbeheerder;

Or. en

Amendement 69
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "rechteninkomsten": door een 
rechtenbeheerder namens rechthebbenden 
geïnde inkomsten op grond van een 
exclusief recht, een recht op vergoeding of 
een recht op schadeloosstelling;

f) "rechteninkomsten": door een 
organisatie voor collectief rechtenbeheer
namens rechthebbenden geïnde inkomsten 
op grond van een exclusief recht, een recht 
op vergoeding of een recht op 
schadeloosstelling, met inbegrip van 
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inkomsten uit de beleggingen van 
rechteninkomsten;

Or. en

Motivering

Artikel 10.2 bepaalt dat inkomsten afkomstig uit investeringen van rechteninkomsten "apart
moeten worden gehouden" maar maakt niet duidelijk dat dergelijke inkomsten toebehoren
aan en uiteindelijk moeten worden uitbetaald aan rechthebbenden. Het opnemen van deze 
inkomstenstroom in de definitie is de meest eenvoudige manier op dit op te lossen. [Dit 
amendement komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 70
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Rechthebbenden hebben het recht om 
een organisatie voor collectief 
rechtenbeheer van hun keuze te machtigen 
de rechten, rechtencategorieën of soorten 
werk en andere materie van hun keuze te 
beheren voor de lidstaten van hun keuze, 
ongeacht de lidstaat van verblijf of 
vestiging of de nationaliteit van de 
organisatie voor collectief rechtenbeheer
of de rechthebbende. Organisaties voor 
collectief rechtenbeheer hebben het recht 
om de exclusieve toewijzing te eisen van 
de rechten op alle werken van hun leden.

Or. en

Motivering

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. 
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by public broadcasters. The consequences are that obtaining licenses will be more 
burdensome and costly.

Amendement 71
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Rechthebbenden moeten het recht behouden om vrijelijk over de rechten op hun eigen werk te 
beschikken. In sommige EU-lidstaten en in andere landen, bijvoorbeeld in de Verenigde 
Staten, hebben rechthebbenden het recht om afzonderlijke werken te beheren binnen hun 
organisatie voor collectief rechtenbeheer. [Dit amendement komt overeen met het 
amendement in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 72
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Rechthebbenden hebben het recht 
om kosteloze licenties te verlenen voor het 
gebruik van hun werk en rechten. In dat 
geval moeten rechthebbenden de 
organisaties voor collectief beheer die 
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gemachtigd zijn om de rechten van zulke 
werken te beheren, tijdig op de hoogte 
brengen van de verlening van de kosteloze 
licentie.

Or. en

Motivering

Rechthebbenden moeten de nodige flexibiliteit krijgen ten aanzien van het beheer van hun 
werken: rechthebbenden moeten het recht hebben om te besluiten dat hun werken gebruikt 
kunnen worden onder kosteloze licenties,[Dit amendement komt overeen met het amendement 
in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 73
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Rechthebbenden hebben het recht om de 
aan een rechtenbeheerder verleende 
machtiging voor het beheer van rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie te beëindigen of uit een 
rechtenbeheerder de rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie van hun keuze terug te 
trekken voor de lidstaten van hun keuze, 
met inachtneming van een redelijke 
opzegtermijn van ten hoogste zes maanden. 
De rechtenbeheerder kan besluiten dat een 
dergelijke beëindiging of terugtrekking 
alleen kan ingaan halverwege of aan het 
einde van het boekjaar, waarbij de datum 
geldt die het kortst na afloop van de 
opzegtermijn valt.

3. Rechthebbenden hebben het recht om de 
aan een organisatie voor collectief 
rechtenbeheer verleende machtiging voor 
het beheer van rechten, rechtencategorieën, 
werken of soorten werk en andere materie 
te beëindigen of uit een organisatie voor 
collectief rechtenbeheer de rechten, 
rechtencategorieën, werken of soorten 
werk en andere materie van hun keuze, te 
allen tijde gedurende de looptijd van de 
machtiging terug te trekken voor de 
lidstaten van hun keuze, met inachtneming 
van een redelijke opzegtermijn van ten 
hoogste zes maanden. De organisatie voor 
collectief rechtenbeheer kan besluiten dat 
een dergelijke beëindiging of terugtrekking 
alleen kan ingaan halverwege of aan het 
einde van het boekjaar, waarbij de datum 
geldt die het kortst na afloop van de 
opzegtermijn valt.

Or. en
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Motivering

Rechthebbenden moeten het recht behouden om vrijelijk te kunnen beschikken over de rechten 
op hun eigen werken. In sommige EU-lidstaten en andere landen, bijvoorbeeld in de 
Verenigde Staten, hebben rechthebbenden het recht om afzonderlijke werken terug te trekken 
uit hun organisaties voor collectief rechtenbeheer. [Dit amendement komt overeen met het 
amendement in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 74
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Rechthebbenden hebben het recht om de 
aan een rechtenbeheerder verleende 
machtiging voor het beheer van rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie te beëindigen of uit een 
rechtenbeheerder de rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie van hun keuze terug te 
trekken voor de lidstaten van hun keuze, 
met inachtneming van een redelijke 
opzegtermijn van ten hoogste zes maanden. 
De rechtenbeheerder kan besluiten dat een 
dergelijke beëindiging of terugtrekking 
alleen kan ingaan halverwege of aan het 
einde van het boekjaar, waarbij de datum 
geldt die het kortst na afloop van de 
opzegtermijn valt. 

3. Leden hebben het recht om de aan een 
rechtenbeheerder verleende machtiging 
voor het beheer van rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie te beëindigen of uit een 
rechtenbeheerder de rechten, 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie van hun keuze terug te 
trekken voor de lidstaten van hun keuze, 
met inachtneming van een redelijke 
opzegtermijn van ten hoogste zes maanden. 
De rechtenbeheerder kan besluiten dat een 
dergelijke beëindiging of terugtrekking 
alleen kan ingaan halverwege of aan het 
einde van het boekjaar, waarbij de datum 
geldt die het kortst na afloop van de 
opzegtermijn valt.

Or. en

Amendement 75
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als er aan een rechthebbende bedragen 
verschuldigd zijn voor 
exploitatiehandelingen die hebben 
plaatsgevonden voordat de machtiging is 
beëindigd of de terugtrekking van rechten 
van kracht werd, of op grond van een 
licentie die is verleend voordat de 
beëindiging of terugtrekking van kracht 
werd, behoudt de rechthebbende zijn
rechten op grond van de artikelen 12, 16, 
18 en 34 met betrekking tot die 
exploitatiehandelingen.

4. Als er aan een lid bedragen verschuldigd 
zijn voor exploitatiehandelingen die 
hebben plaatsgevonden voordat de 
machtiging is beëindigd of de 
terugtrekking van rechten van kracht werd, 
of op grond van een licentie die is verleend 
voordat de beëindiging of terugtrekking 
van kracht werd, behoudt het lid zijn 
rechten op grond van de artikelen 12, 16, 
18 en 34 met betrekking tot die 
exploitatiehandelingen.

Or. en

Amendement 76
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Rechtenbeheerders kunnen de 
uitoefening van de in de leden 3 en 4 
bedoelde rechten niet beperken door te 
eisen dat het beheer van rechten of 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie die het voorwerp zijn van 
de beëindiging of terugtrekking, wordt 
toevertrouwd aan een andere 
rechtenbeheerder.

5. Rechtenbeheerders kunnen de 
uitoefening van de in de leden 3 en 4 
bedoelde rechten niet beperken door te 
eisen dat het beheer van rechten of 
rechtencategorieën of soorten werk en
andere materie die het voorwerp zijn van 
de beëindiging of terugtrekking, wordt 
toevertrouwd aan een andere 
rechtenbeheerder. Niettegenstaande deze 
bepaling kunnen rechtenbeheerders die 
de rechten van uitvoerenden en 
producenten van fonogrammen op een 
enkele, billijke vergoeding krachtens 
artikel 8, lid 2, van Richtlijn 2006/115/EG 
uitvoeren, eisen dat het beheer van deze 
rechten wordt overgedragen aan een 
andere, in de Europese Unie gevestigde 
rechtenbeheerder.

Or. en
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Amendement 77
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Rechtenbeheerders kunnen de 
uitoefening van de in de leden 3 en 4 
bedoelde rechten niet beperken door te 
eisen dat het beheer van rechten of 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie die het voorwerp zijn van 
de beëindiging of terugtrekking, wordt 
toevertrouwd aan een andere 
rechtenbeheerder.

5. Organisaties voor collectief 
rechtenbeheer kunnen de uitoefening van 
de in de leden 3 en 4 bedoelde rechten niet 
beperken door te eisen dat het beheer van 
rechten of rechtencategorieën, werken of 
soorten werk en andere materie die het 
voorwerp zijn van de beëindiging of 
terugtrekking, wordt toevertrouwd aan een 
andere organisatie voor collectief 
rechtenbeheer.

Or. en

Motivering

Het amendement komt overeen met de amendementen op artikel 5, leden 2 en 3.

Amendement 78
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zien erop toe dat de
rechthebbende uitdrukkelijk specifiek 
toestemming verleent voor elk recht of elke 
rechtencategorie of soort werk en andere 
materie waarvoor hij de rechtenbeheerder 
machtigt tot beheer en dat die toestemming 
schriftelijk kan worden aangetoond.

6. De lidstaten zien erop toe dat het lid 
uitdrukkelijk specifiek toestemming 
verleent voor elk recht of elke 
rechtencategorie of soort werk en andere 
materie waarvoor hij de organisatie voor 
collectief rechtenbeheer machtigt tot 
beheer en dat die toestemming schriftelijk 
kan worden aangetoond. Dit lid is niet van 
toepassing op de regelingen in de lidstaten 
betreffende het beheer van rechten via 
uitgebreide collectieve licentieverlening, 
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wettelijke vermoedens van 
vertegenwoordiging of overdracht van 
rechten, verplicht collectief beheer of 
soortgelijke regelingen of een combinatie 
van deze elementen.

Or. en

Amendement 79
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechthebbende uitdrukkelijk specifiek 
toestemming verleent voor elk recht of elke 
rechtencategorie of soort werk en andere 
materie waarvoor hij de rechtenbeheerder 
machtigt tot beheer en dat die toestemming 
schriftelijk kan worden aangetoond.

6. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechthebbende uitdrukkelijk specifiek 
toestemming verleent voor elk recht of elke 
rechtencategorie of soort werk en andere 
materie waarvoor hij de rechtenbeheerder 
machtigt tot beheer en dat die toestemming 
schriftelijk kan worden aangetoond; dit lid 
is niet van toepassing op de regelingen in 
de lidstaten betreffende het beheer van 
rechten via uitgebreide collectieve 
licentieverlening, wettelijke vermoedens 
van vertegenwoordiging of overdracht van 
rechten, verplicht collectief beheer of 
soortgelijke regelingen of een combinatie 
van deze elementen.

Or. en

Motivering

Rechtenbeheerders worden niet verplicht om toestemming te krijgen van rechthebbenden die 
onder uitgebreide collectieve licentieverlening of vergelijkbare stelsels in lidstaten vallen. Het 
amendement heeft dan ook het doel om de handhaving van goedwerkende systemen van 
collectief beheer van auteursrechten voort te zetten, de inkomsten van rechthebbenden te 
garanderen en ervoor te zorgen dat gebruikers toegang tot en licenties voor rechten kunnen 
verkrijgen.
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Amendement 80
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechthebbende uitdrukkelijk specifiek 
toestemming verleent voor elk recht of elke 
rechtencategorie of soort werk en andere 
materie waarvoor hij de rechtenbeheerder
machtigt tot beheer en dat die toestemming 
schriftelijk kan worden aangetoond.

6. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechthebbende uitdrukkelijk specifiek 
toestemming verleent voor elk recht of elke 
rechtencategorie, werken of soort werk en 
andere materie waarvoor hij de organisatie 
voor collectief rechtenbeheer machtigt tot 
beheer en dat die toestemming schriftelijk 
kan worden aangetoond.

Or. en

Motivering

Het amendement komt overeen met de amendementen op artikel 5, leden 2 en 3. [Het 
amendement komt overeen met de amendementen in het ontwerpadvies van CULT en het 
ontwerpverslag van JURI]

Amendement 81
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Onverminderd artikel 20, lid 4, 
hebben rechthebbenden het recht om op 
eender welk moment gedurende de 
machtiging onafhankelijke controles van 
hun organisatie voor collectief 
rechtenbeheer door derden aan te vragen.

Or. en

Motivering

Tegen de achtergrond van zeer problematisch beheer in veel Europese organisaties voor 
collectief rechtenbeheer in de afgelopen jaren, is er grote behoefte aan het faciliteren van 
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externe audits zodat echte onafhankelijkheid en zorgvuldigheid bij de audits kan worden 
gewaarborgd. [Dit amendement komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies van 
CULT.]

Amendement 82
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Wanneer een organisatie voor 
collectief rechtenbeheer aangesloten 
entiteiten heeft die rechthebbenden 
vertegenwoordigen, wordt de in de leden 3 
tot en met 7 bedoelde informatie verstrekt 
aan deze entiteiten.

Or. en

Amendement 83
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Rechtenbeheerders aanvaarden 
rechthebbenden als lid als deze voldoen 
aan de vereisten voor het lidmaatschap. 
Zij mogen een lidmaatschapsaanvraag 
slechts afwijzen op grond van objectieve 
criteria. Deze criteria worden opgenomen 
in het statuut of de 
lidmaatschapsvoorwaarden van de 
rechtenbeheerder en worden openbaar 
gemaakt.

2. Rechtenbeheerders mogen een 
lidmaatschapsaanvraag slechts afwijzen op 
grond van objectieve criteria. Deze criteria 
worden opgenomen in het statuut of de 
lidmaatschapsvoorwaarden van de 
rechtenbeheerder en worden openbaar 
gemaakt.

Or. en
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Amendement 84
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Rechtenbeheerders aanvaarden 
rechthebbenden als lid als deze voldoen 
aan de vereisten voor het lidmaatschap. Zij 
mogen een lidmaatschapsaanvraag slechts 
afwijzen op grond van objectieve criteria. 
Deze criteria worden opgenomen in het 
statuut of de lidmaatschapsvoorwaarden 
van de rechtenbeheerder en worden 
openbaar gemaakt.

2. Rechtenbeheerders aanvaarden 
rechthebbenden, of alle andere leden zoals 
gedefinieerd in artikel 3, letter c als lid als 
deze voldoen aan de vereisten voor het 
lidmaatschap. Zij mogen een 
lidmaatschapsaanvraag slechts afwijzen op 
grond van objectieve en niet-
discriminerende criteria. Deze criteria 
worden opgenomen in het statuut of de 
lidmaatschapsvoorwaarden van de 
rechtenbeheerder en worden openbaar 
gemaakt.

Or. en

Motivering

Verduidelijking benodigd met betrekking tot artikel 3, letter c. Het weigeren van een 
lidmaatschap op basis van discriminerende gronden moet worden verboden. [Dit 
amendement komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies van IMCO.]

Amendement 85
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Rechtenbeheerders aanvaarden 
rechthebbenden als lid als deze voldoen 
aan de vereisten voor het lidmaatschap. 
Zij mogen een lidmaatschapsaanvraag 
slechts afwijzen op grond van objectieve 
criteria. Deze criteria worden opgenomen 
in het statuut of de 
lidmaatschapsvoorwaarden van de 
rechtenbeheerder en worden openbaar 

2. Organisaties voor collectief 
rechtenbeheer mogen een 
lidmaatschapsaanvraag slechts afwijzen op 
grond van objectieve criteria. Deze criteria 
worden opgenomen in het statuut of de 
lidmaatschapsvoorwaarden van de 
rechtenbeheerder en worden openbaar 
gemaakt.
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gemaakt.

Or. en

Motivering

Er kunnen gevallen zijn waarin het lidmaatschap moet worden geweigerd.

Amendement 86
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het statuut van de rechtenbeheerder 
voorziet in passende en doeltreffende 
mechanismen voor deelname van de leden 
aan het besluitvormingsproces van de 
rechtenbeheerder. De vertegenwoordiging 
van de verschillende categorieën leden in
het besluitvormingsproces is billijk en 
evenwichtig.

3. Het statuut van de rechtenbeheerder 
voorziet in passende en doeltreffende 
mechanismen voor deelname van de leden 
aan het besluitvormingsproces van de 
rechtenbeheerder. De vertegenwoordiging 
van de verschillende categorieën leden bij 
alle niveaus van het besluitvormingsproces 
is billijk en evenwichtig.

Or. en

Amendement 87
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Organisaties voor collectief 
rechtenbeheer maken de in artikel 19, lid 
1, bedoelde informatie openbaar op 
voorwaarde dat de bescherming van de 
persoonsgegevens van de rechthebbenden 
wordt gewaarborgd.

Or. en
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Amendement 88
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De algemene vergadering keurt 
wijzigingen in het statuut en de 
lidmaatschapsvoorwaarden van de
rechtenbeheerder goed, wanneer die 
voorwaarden niet worden geregeld in het
statuut.

3. Het statuut en de 
lidmaatschapsvoorwaarden van de 
organisatie voor collectief rechtenbeheer, 
evenals amendementen hierop, worden 
aangenomen door de algemene 
vergadering.

Or. en

Motivering

Beter verwoord. [Dit amendement komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies 
van CULT.]

Amendement 89
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene vergadering heeft de 
bevoegdheid om te besluiten over de 
benoeming of het ontslag van de 
directeuren en om hun beloning en andere 
emolumenten, zoals voordelen in natura, 
pensioentoekenningen, rechten op andere 
toekenningen en rechten op 
ontslagvergoedingen goed te keuren.

De algemene vergadering heeft de 
bevoegdheid om te besluiten over de 
benoeming of het ontslag van de 
directeuren en het toezicht op hun 
algemene prestaties, en om hun beloning 
en andere emolumenten, zoals voordelen in 
natura, pensioentoekenningen, rechten op 
andere toekenningen en rechten op 
ontslagvergoedingen goed te keuren.

Or. en
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Motivering

De relatie tussen de algemene vergadering en de directeuren moet duidelijk zijn. [Dit 
amendement komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies van IMCO.]

Amendement 90
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het gebruik van de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen die niet kunnen 
worden verdeeld zoals bepaald in artikel 
12, lid 2, tenzij de algemene vergadering 
dit besluit delegeert aan het orgaan dat de 
toezichtfunctie uitoefent;

Schrappen

Or. en

Motivering

De schrapping van dit punt vloeit voort uit het amendement op artikel 12, lid2.

Amendement 91
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De algemene vergadering houdt toezicht 
op de activiteiten van de rechtenbeheerder
door ten minste te besluiten over de 
benoeming en het ontslag van de 
accountant en de goedkeuring van het 
transparantiejaarverslag en het 
accountantsverslag.

6. De algemene vergadering houdt toezicht 
op de activiteiten van de organisatie voor 
collectief rechtenbeheer door ten minste te 
besluiten over de benoeming en het ontslag 
van de accountant en de goedkeuring van 
het transparantiejaarverslag en het 
accountantsverslag. Als er gerede twijfel 
bestaat aan het financieel beheer van de 
organisatie voor collectief rechtenbeheer, 
kan de algemene vergadering besluiten 
om een externe controle te laten 
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uitvoeren. De uitkomst van zo'n externe 
controle wordt aan alle leden en het 
publiek medegedeeld.

Or. en

Motivering

Vanwege de recente geschiedenis van problematisch bestuur bij vele Europese organisaties 
voor collectief rechtenbeheer organisaties voor collectief rechtenbeheer is de behoefte groot 
om externe controles gemakkelijker te maken zodat werkelijke onafhankelijkheid en 
zorgvuldigheid kunnen worden gegarandeerd. [Dit amendement komt overeen met het 
amendement in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 92
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iedere beperking van het recht van de 
leden van een rechtenbeheerder om deel te 
nemen aan en stemrecht uit te oefenen 
tijdens de algemene vergadering, is billijk 
en evenredig, en is gebaseerd op de 
volgende criteria:

Ieder lid van een organisatie voor 
collectief rechtenbeheer heeft het recht 
om op de algemene vergadering te 
stemmen, ook, indien van toepassing, 
elektronisch. Iedere beperking van het 
recht van een lid van een organisatie voor 
collectief rechtenbeheer om deel te nemen 
aan en zijn of haar stemrecht uit te oefenen 
tijdens de algemene vergadering, is billijk 
en evenredig, en is gebaseerd op de 
volgende criteria:

Or. en

Motivering

Een hoge deelname en efficiënt stemmen moeten worden gestimuleerd. [Dit amendement komt 
overeen met het amendement in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 93
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ontvangen bedragen of aan een lid 
verschuldigde bedragen in verband met de 
gespecificeerde boekperiode.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is ondemocratisch om het recht om te stemmen te laten afhangen van ontvangen 
bedragen. Aangezien de inkomensverdeling van rechthebbenden bij organisaties voor 
collectief rechtenbeheer organisaties voor collectief rechtenbeheer buitengewoon ongelijk is, 
kan een beperking van het recht om te stemmen op basis van ontvangen bedragen tot 
onredelijk grote verschillen in invloed leiden.

Amendement 94
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Ieder lid van een rechtenbeheerder heeft 
het recht om een andere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon als 
gevolmachtigde aan te wijzen om de 
algemene vergadering uit zijn naam bij te
wonen en tijdens de vergadering zijn stem 
uit te brengen.

8. Ieder lid van een rechtenbeheerder heeft 
het recht om een andere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die lid is van die 
rechtenbeheerder als gevolmachtigde aan 
te wijzen om de algemene vergadering uit 
zijn naam bij te wonen en tijdens de 
vergadering zijn stem uit te brengen. Als 
een organisatie voor collectief 
rechtenbeheer meer dan één categorie 
rechthebbenden vertegenwoordigt, mag 
een lid alleen een volmacht geven aan een 
lid uit dezelfde categorie. Aan het aantal 
volmachten per lid wordt een maximum 
gesteld.

Or. en
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Amendement 95
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Ieder lid van een rechtenbeheerder heeft 
het recht om een andere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon als 
gevolmachtigde aan te wijzen om de 
algemene vergadering uit zijn naam bij te 
wonen en tijdens de vergadering zijn stem 
uit te brengen.

8. Ieder lid van een organisatie voor 
collectief rechtenbeheer heeft het recht om 
een andere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon als gevolmachtigde aan te 
wijzen om de algemene vergadering uit 
zijn naam bij te wonen en tijdens de 
vergadering zijn stem uit te brengen. Een 
volmacht is enkel geldig als zij niet meer 
dan drie maanden voordat zij wordt 
gebruikt door het lid aan de 
gevolmachtigde werd verleend.

Or. en

Motivering

Voorkomen moet worden dat muziekuitgevers en/of platenmaatschappijen standaard een 
permanente volmacht vragen van nieuwe artiesten waarmee ze een contract afsluiten, 
waardoor ze in de loop der tijd de touwtjes in handen krijgen bij de organisaties voor 
collectief rechtenbeheer organisaties voor collectief rechtenbeheer. [Dit amendement komt 
overeen met het amendement in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 96
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtenbeheerder een toezichtfunctie 
instelt die verantwoordelijk is voor 
permanent toezicht op de activiteiten en de 
taakuitvoering van de personen die binnen 
de rechtenbeheerder zijn belast met 
bestuursverantwoordelijkheden. Om hun 
effectieve deelname te waarborgen, zijn de

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisatie voor collectief rechtenbeheer
een toezichtfunctie instelt die 
verantwoordelijk is voor permanent 
toezicht op de activiteiten en de 
taakuitvoering van de personen die binnen 
die organisatie zijn belast met 
bestuursverantwoordelijkheden. Om hun 
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leden van de rechtenbeheerder billijk en 
evenwichtig vertegenwoordigd in het 
orgaan dat deze functie uitoefent

effectieve deelname te waarborgen, zijn de 
verschillende categorieën leden van de 
organisatie voor collectief rechtenbeheer
billijk en evenwichtig vertegenwoordigd in 
het orgaan dat deze functie uitoefent.

Or. en

Motivering

Handhaving van een goed evenwicht tussen de verschillende categorieën leden is van groot 
belang voor artiesten en auteurs en moet expliciet worden geformuleerd. [Dit amendement 
komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 97
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het met de toezichtfunctie belaste 
orgaan komt periodiek bijeen en heeft ten 
minste de bevoegdheid om te besluiten 
over:

2. Het met de toezichtfunctie belaste 
orgaan komt minstens eens in de drie 
maanden bijeen en heeft ten minste de 
bevoegdheid om te besluiten over:

Or. en

Motivering

De eis om "periodiek" bijeen te komen is te vaag en kan beter nauwkeuriger worden 
omschreven.

Amendement 98
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het orgaan waaraan de 
toezichthoudende functie is toevertrouwd, 
brengt aan de in artikel 7 bedoelde 
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algemene vergadering verslag uit over de 
uitoefening van zijn 
verantwoordelijkheden.

Or. en

Motivering

Verslag uitbrengen aan de algemene vergadering is standaardpraktijk bij goed bestuur van 
organisaties. [Dit amendement komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies van 
IMCO.]

Amendement 99
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die procedures omvatten een jaarlijkse
individuele verklaring van elk van die 
personen en directeuren aan het met de 
toezichtfunctie belaste orgaan, die de 
volgende informatie bevat:

Die procedures omvatten een individuele 
verklaring van elk van die personen en 
directeuren aan het met de toezichtfunctie 
belaste orgaan aan de leden en is voor het 
grote publiek toegankelijk via de website 
van de organisatie voor collectief 
rechtenbeheer. De verklaring wordt 
opgesteld voordat elk van deze personen 
zijn taken op zich neemt en wordt daarna 
jaarlijks vernieuwd. De verklaring bevat 
de volgende informatie:

Or. en

Motivering

Belangenconflicten moeten in de openbaarheid worden gebracht voordat een leidinggevende 
of directeur zijn of haar taken op zich neemt. Overeenkomstig overweging 14. [Dit 
amendement komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 100
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Rechtenbeheerders innen en beheren 
rechteninkomsten zorgvuldig.

1. Organisaties voor collectief 
rechtenbeheer Organisaties voor collectief 
rechtenbeheer innen en beheren 
rechteninkomsten zorgvuldig, correct en 
transparant. Organisaties voor collectief 
rechtenbeheer garanderen dat zij alleen 
rechteninkomsten innen namens de 
rechthebbenden wier rechten zij 
gevolmachtigd zijn te vertegenwoordigen.

Or. en

Motivering

Harmoniseren met de artikelen 12.1 en 14.2 waarin staat dat de betalingen correct moeten 
worden gedaan. Als de betalingen correct moeten zijn, dan spreekt het voor zich dat de inning 
en het beheer dat ook moeten zijn. Bovendien moeten organisaties voor collectief 
rechtenbeheer alleen innen namens de leden en rechthebbenden wier rechten zij krachtens 
een vertegenwoordigingsovereenkomst beheren.

Amendement 101
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het is de rechtenbeheerder niet 
toegestaan om de rechteninkomsten en 
inkomsten uit beleggingen te gebruiken 
voor eigen rekening, met dien verstande 
dat hij zijn beheerskosten mag inhouden.

3. Het is de rechtenbeheerder niet 
toegestaan om de rechteninkomsten en 
inkomsten uit beleggingen te gebruiken 
voor eigen rekening, met dien verstande 
dat hij zijn beheerskosten mag inhouden 
volgens de regels als bedoeld in artikel 7, 
lid 5, onder d).

Or. en

Motivering

Een verduidelijking dat inhoudingen moeten voldoen aan de regels die door de algemene 
vergadering zijn vastgesteld. [Dit amendement komt overeen met het amendement in het 
ontwerpadvies van IMCO.]
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Amendement 102
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat 
overeenkomsten inzake de betrekkingen 
van de rechtenbeheerder met zijn leden en 
de rechthebbenden informatie bevatten 
over inhoudingen die van toepassing zijn 
op de rechteninkomsten als bedoeld in 
artikel 16, onder e).

1. De lidstaten zien erop toe dat 
overeenkomsten inzake de betrekkingen 
van de rechtenbeheerder met zijn leden 
inhoudingen specifiek autoriseren die van 
toepassing zijn op de rechteninkomsten als 
bedoeld in artikel 16, onder e).

Or. en

Amendement 103
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een rechtenbeheerder sociale, 
culturele of educatieve diensten verleent 
die worden gefinancierd uit inhoudingen 
op de rechteninkomsten, zien de lidstaten 
erop toe dat rechthebbenden aanspraak 
kunnen maken op de volgende rechten:

2. Wanneer een rechtenbeheerder sociale, 
culturele of educatieve diensten verleent 
die worden gefinancierd uit inhoudingen 
op de rechteninkomsten, zien de lidstaten 
erop toe dat dergelijke diensten worden 
geleverd op basis van billijke criteria, in 
het bijzonder met betrekking tot de 
toegang tot en de omvang van deze 
diensten.

Or. en

Amendement 104
Rolandas Paksas
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) sociale, culturele of educatieve diensten 
op grond van billijke criteria, in het 
bijzonder met betrekking tot de toegang 
tot en de omvang van deze diensten;

Schrappen

Or. en

Amendement 105
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) rechthebbenden die de machtiging om 
rechten of rechtencategorieën of soorten 
werk en andere materie te beheren 
hebben beëindigd, of die hun rechten of 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie uit de rechtenbeheerder 
hebben teruggetrokken, houden toegang 
tot die diensten. In de criteria in verband 
met de toegang tot en de omvang van die 
diensten kunnen de door die 
rechthebbenden gegenereerde 
rechteninkomsten en de duur van de 
beheersmachtiging in aanmerking worden 
genomen, mits dergelijke criteria ook van 
toepassing zijn op rechthebbenden die een 
dergelijke machtiging niet hebben 
beëindigd of die hun rechten of 
rechtencategorieën of soorten werk en 
andere materie niet hebben 
teruggetrokken uit de rechtenbeheerder.

Schrappen

Or. en
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Amendement 106
Lara Comi, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtenbeheerder regelmatig en zorgvuldig 
de verschuldigde bedragen verdeelt en 
betaalt aan alle rechthebbenden die hij 
vertegenwoordigt. De rechtenbeheerder 
verricht deze verdeling en betalingen 
uiterlijk twaalf maanden na afloop van het 
boekjaar waarin de rechteninkomsten zijn 
geïnd, tenzij objectieve redenen, met name 
in verband met de verslaglegging door 
gebruikers, de identificatie van rechten en 
rechthebbenden of met de afstemming van 
gegevens over werken en andere materie 
met rechthebbenden, de rechtenbeheerder 
ervan weerhouden deze termijn te 
eerbiedigen. De rechtenbeheerder verricht 
de verdeling en betalingen nauwgezet en 
ziet daarbij toe op gelijke behandeling van 
alle categorieën rechthebbenden.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtenbeheerder regelmatig en zorgvuldig 
de verschuldigde bedragen verdeelt en 
betaalt aan alle rechthebbenden die hij 
vertegenwoordigt en wel op basis van de 
informatie die door de gebruikers binnen 
zes maanden na het gebruik van de 
inhoud is verstrekt. De rechtenbeheerder 
verricht deze verdeling en betalingen 
uiterlijk twaalf maanden na afloop van het 
boekjaar waarin de rechteninkomsten zijn 
geïnd, tenzij objectieve redenen, met name 
in verband met de verslaglegging door 
gebruikers, de identificatie van rechten en 
rechthebbenden of met de afstemming van 
gegevens over werken en andere materie 
met rechthebbenden, de rechtenbeheerder 
ervan weerhouden deze termijn te 
eerbiedigen. De rechtenbeheerder verricht 
de verdeling en betalingen nauwgezet en 
ziet daarbij toe op gelijke behandeling van 
alle categorieën rechthebbenden.

Or. en

Motivering

Een tijdige verdeling door de rechtenbeheerders is alleen mogelijk als de gebruikers tijdige 
informatie verstrekken over het gebruik van de verschillende soorten inhoud.

Amendement 107
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtenbeheerder regelmatig en 
zorgvuldig de verschuldigde bedragen 
verdeelt en betaalt aan alle rechthebbenden 
die hij vertegenwoordigt. De 
rechtenbeheerder verricht deze verdeling 
en betalingen uiterlijk twaalf maanden na 
afloop van het boekjaar waarin de 
rechteninkomsten zijn geïnd, tenzij 
objectieve redenen, met name in verband 
met de verslaglegging door gebruikers, de 
identificatie van rechten en rechthebbenden 
of met de afstemming van gegevens over 
werken en andere materie met 
rechthebbenden, de rechtenbeheerder
ervan weerhouden deze termijn te 
eerbiedigen. De rechtenbeheerder verricht 
de verdeling en betalingen nauwgezet en 
ziet daarbij toe op gelijke behandeling van 
alle categorieën rechthebbenden.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisatie voor collectief rechtenbeheer
regelmatig en zorgvuldig de verschuldigde 
bedragen verdeelt en betaalt aan alle 
rechthebbenden die zij vertegenwoordigt.
De organisatie voor collectief 
rechtenbeheer verricht deze verdeling en 
betalingen zonder onnodige vertraging en 
uiterlijk drie maanden nadat de 
rechteninkomsten zijn geïnd, tenzij 
objectieve redenen, met name in verband 
met de verslaglegging door gebruikers, de 
identificatie van rechten en rechthebbenden 
of met de afstemming van gegevens over 
werken en andere materie met 
rechthebbenden, de organisatie voor 
collectief rechtenbeheer ervan weerhouden 
deze termijn te eerbiedigen. De organisatie 
voor collectief rechtenbeheer verricht de 
verdeling en betalingen nauwgezet en ziet 
daarbij toe op gelijke behandeling van alle 
categorieën rechthebbenden.

Or. en

Motivering

De vertraging waarmee veel organisaties voor collectief rechtenbeheer het geld verdelen dat 
zij verschuldigd zijn, wordt door veel artiesten en auteurs als een groot probleem ervaren. In 
de ontwerprichtlijn wordt voorgesteld dat de organisaties het geld maximaal twee jaar mogen 
houden. Dat is nauwelijks redelijk te noemen. Organisaties voor collectief rechtenbeheer die 
een hoger doel momenteel niet halen hebben prikkels nodig om de efficiency van hun 
administratieve procedures te verbeteren.

Amendement 108
Hannu Takkula

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 1. De lidstaten zien erop toe dat de 
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rechtenbeheerder regelmatig en zorgvuldig 
de verschuldigde bedragen verdeelt en 
betaalt aan alle rechthebbenden die hij 
vertegenwoordigt. De rechtenbeheerder 
verricht deze verdeling en betalingen 
uiterlijk twaalf maanden na afloop van het 
boekjaar waarin de rechteninkomsten zijn 
geïnd, tenzij objectieve redenen, met name 
in verband met de verslaglegging door 
gebruikers, de identificatie van rechten en 
rechthebbenden of met de afstemming van 
gegevens over werken en andere materie 
met rechthebbenden, de rechtenbeheerder 
ervan weerhouden deze termijn te 
eerbiedigen. De rechtenbeheerder verricht 
de verdeling en betalingen nauwgezet en 
ziet daarbij toe op gelijke behandeling van 
alle categorieën rechthebbenden.

rechtenbeheerder regelmatig en zorgvuldig 
de verschuldigde bedragen verdeelt en 
betaalt aan alle rechthebbenden die hij 
vertegenwoordigt. De rechtenbeheerder 
verricht deze verdeling en betalingen 
zonder onnodige vertraging en uiterlijk 
zes maanden na afloop van het boekjaar 
waarin de rechteninkomsten zijn geïnd, 
tenzij objectieve redenen, met name in 
verband met de verslaglegging door 
gebruikers, de identificatie van rechten en 
rechthebbenden of met de afstemming van 
gegevens over werken en andere materie 
met rechthebbenden, de rechtenbeheerder 
ervan weerhouden deze termijn te 
eerbiedigen. De rechtenbeheerder verricht 
de verdeling en betalingen nauwgezet en 
ziet daarbij toe op gelijke behandeling van 
alle categorieën rechthebbenden.

Or. en

Amendement 109
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtenbeheerder regelmatig en zorgvuldig 
de verschuldigde bedragen verdeelt en 
betaalt aan alle rechthebbenden die hij 
vertegenwoordigt. De rechtenbeheerder 
verricht deze verdeling en betalingen 
uiterlijk twaalf maanden na afloop van het 
boekjaar waarin de rechteninkomsten zijn 
geïnd, tenzij objectieve redenen, met name 
in verband met de verslaglegging door 
gebruikers, de identificatie van rechten en 
rechthebbenden of met de afstemming van 
gegevens over werken en andere materie 
met rechthebbenden, de rechtenbeheerder 
ervan weerhouden deze termijn te 
eerbiedigen. De rechtenbeheerder verricht 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtenbeheerder regelmatig en zorgvuldig 
de verschuldigde bedragen verdeelt en 
betaalt aan alle rechthebbenden die hij 
vertegenwoordigt. De rechtenbeheerder 
verricht deze verdeling en betalingen 
uiterlijk zes maanden na afloop van het 
boekjaar waarin de rechteninkomsten zijn 
geïnd, tenzij objectieve redenen, met name 
in verband met de verslaglegging door 
gebruikers, de identificatie van rechten en 
rechthebbenden of met de afstemming van 
gegevens over werken en andere materie 
met rechthebbenden, de rechtenbeheerder 
ervan weerhouden deze termijn te 
eerbiedigen. De rechtenbeheerder verricht 
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de verdeling en betalingen nauwgezet en 
ziet daarbij toe op gelijke behandeling van 
alle categorieën rechthebbenden.

de verdeling en betalingen nauwgezet en 
ziet daarbij toe op gelijke behandeling van 
alle categorieën rechthebbenden.

Or. en

Amendement 110
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen vijf jaar na afloop 
van het boekjaar waarin de inning van de 
rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 
nog niet kunnen worden verdeeld en mits 
de rechtenbeheerder alle nodige 
maatregelen heeft getroffen om de 
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder
over het gebruik van de bedragen in 
kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
onder b), onverminderd het recht van de 
rechthebbende om dergelijke bedragen van 
de rechtenbeheerder te vorderen.

2. Wanneer de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen vijf jaar na afloop 
van het boekjaar waarin de inning van de 
rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 
nog niet kunnen worden verdeeld en mits 
de organisatie voor collectief 
rechtenbeheer alle nodige maatregelen 
heeft getroffen om de rechthebbenden te 
identificeren en te lokaliseren, besluit de
organisatie voor collectief rechtenbeheer
over het gebruik van de bedragen in 
kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
onder b), mits de organisatie voor 
collectief rechtenbeheer ervoor zorgt dat 
de inkomsten worden verdeeld evenredig 
aan de inkomsten die de rechthebbenden 
hebben ontvangen over het betreffende 
boekjaar. De organisatie voor collectief 
rechtenbeheer kan bedragen verdelen die 
verschuldigd zijn aan rechthebbenden die 
niet kunnen worden geïdentificeerd 
voordat de termijn van vijf jaar is 
verstreken als dat krachtens nationale 
wetgeving is toegestaan. Wanneer 
krachtens nationale wetgeving de 
voorgeschreven termijn uiterlijk vijf jaar 
is, maakt de organisatie voor collectief 
rechtenbeheer adequate reserveringen 
voor toekomstige claims onverminderd het 
recht van de rechthebbende om dergelijke 
bedragen van de organisatie voor collectief 



AM\936984NL.doc 63/99 PE510.534v02-00

NL

rechtenbeheer te vorderen.

Or. en

Motivering

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 artikel 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.

Amendement 111
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen vijf jaar na afloop 
van het boekjaar waarin de inning van de 
rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 
nog niet kunnen worden verdeeld en mits 
de rechtenbeheerder alle nodige 
maatregelen heeft getroffen om de 
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder 
over het gebruik van de bedragen in 
kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
onder b), onverminderd het recht van de 
rechthebbende om dergelijke bedragen 
van de rechtenbeheerder te vorderen.

2. Wanneer de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen drie jaar na afloop 
van het boekjaar waarin de inning van de 
rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 
nog niet kunnen worden verdeeld omdat de 
organisatie voor collectief rechtenbeheer
er niet in is geslaagd om de 
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren, wordt het geld uitbetaald aan 
een fonds dat voor dit doel is opgezet en 
wordt beheerd door de lidstaat waarin het 
geld is geïnd. Het fonds is daarna 
verantwoordelijk voor eventuele claims 
van rechthebbenden die zich alsnog 
melden.

Or. en

Motivering

Als de organisatie voor collectief rechtenbeheer het geld mag houden is dat een prikkel voor 
de organisatie om niet echt zorgvuldig op zoek te gaan naar de werkelijke rechthebbenden. 
Een door de lidstaat beheerd fonds kan ook goed zijn voor de bevordering van culturele 
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diversiteit. Daar komt nog bij dat de voorgestelde vijf jaar een lange periode is; het is zeer 
onwaarschijnlijk dat een rechthebbende die spoorloos is na het derde of vierde jaar wordt 
gevonden. [Dit amendement komt overeen met de amendementen in de ontwerpadviezen van 
CULT en IMCO.]

Amendement 112
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen vijf jaar na afloop 
van het boekjaar waarin de inning van de 
rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 
nog niet kunnen worden verdeeld en mits 
de rechtenbeheerder alle nodige 
maatregelen heeft getroffen om de 
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder 
over het gebruik van de bedragen in 
kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
onder b), onverminderd het recht van de 
rechthebbende om dergelijke bedragen van 
de rechtenbeheerder te vorderen.

2. Wanneer de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen drie jaar na afloop 
van het boekjaar waarin de inning van de 
rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 
nog niet kunnen worden verdeeld en mits 
de rechtenbeheerder alle nodige 
maatregelen heeft getroffen om de 
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder 
over het gebruik van de bedragen in 
kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
onder b), onverminderd het recht van de 
rechthebbende om dergelijke bedragen van 
de rechtenbeheerder te vorderen.

Or. en

Amendement 113
Datum indiening

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen vijf jaar na afloop 
van het boekjaar waarin de inning van de 
rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 
nog niet kunnen worden verdeeld en mits 
de rechtenbeheerder alle nodige 

2. Wanneer de aan rechthebbenden 
verschuldigde bedragen drie jaar na afloop 
van het boekjaar waarin de inning van de 
rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 
nog niet kunnen worden verdeeld en mits 
de rechtenbeheerder alle nodige 
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maatregelen heeft getroffen om de 
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder 
over het gebruik van de bedragen in 
kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
onder b), onverminderd het recht van de 
rechthebbende om dergelijke bedragen van 
de rechtenbeheerder te vorderen.

maatregelen heeft getroffen om de 
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder 
over het gebruik van de bedragen in 
kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
onder b), onverminderd het recht van de 
rechthebbende om dergelijke bedragen van 
de rechtenbeheerder te vorderen.

Or. en

Amendement 114
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de doeleinden van lid 2 omvatten
de maatregelen om de rechthebbenden te 
identificeren en te lokaliseren een controle 
van het lidmaatschapsregister en de 
openbaarmaking en bekendmaking aan de 
leden van de rechtenbeheerder van een 
lijst met werken en andere materie 
waarvoor een of meer rechthebbenden niet 
zijn geïdentificeerd of gelokaliseerd.

3. Voor de doeleinden van lid 2 treft de
organisatie voor collectief rechtenbeheer
effectieve maatregelen om de 
rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren en zorgt zij er ook voor dat er 
passende waarborgen komen om fraude te 
ontmoedigen. Dergelijke maatregelen 
omvatten een controle van het 
lidmaatschapsregister en de 
openbaarmaking en periodieke en 
minstens jaarlijkse bekendmaking aan de 
leden van de organisatie voor collectief 
rechtenbeheer van een lijst met werken en 
andere materie waarvoor een of meer 
rechthebbenden niet zijn geïdentificeerd of 
gelokaliseerd.

Or. en

Motivering

Organisaties voor collectief rechtenbeheer kunnen de bekendmaking van een lijst met werken 
tot in het oneindige uitstellen, tenzij de bekendmaking gebonden is aan een specifieke termijn. 
[Dit amendement komt overeen met de amendementen in de ontwerpadviezen van CULT en 
IMCO.]
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Amendement 115
Datum indiening

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de doeleinden van lid 2 omvatten 
de maatregelen om de rechthebbenden te 
identificeren en te lokaliseren een controle 
van het lidmaatschapsregister en de 
openbaarmaking en bekendmaking aan de 
leden van de rechtenbeheerder van een lijst 
met werken en andere materie waarvoor 
een of meer rechthebbenden niet zijn 
geïdentificeerd of gelokaliseerd.

3. Voor de doeleinden van lid 2 omvatten 
de maatregelen om de rechthebbenden te 
identificeren en te lokaliseren een controle 
van het lidmaatschapsregister en de 
openbaarmaking en bekendmaking aan de 
leden van de rechtenbeheerder van een lijst 
met werken en andere materie waarvoor 
een of meer rechthebbenden niet zijn 
geïdentificeerd of gelokaliseerd, of, 
wanneer door de reikwijdte van de 
activiteiten van de organisatie voor 
collectief rechtenbeheer dergelijke werken 
of andere materie niet kunnen worden 
vastgesteld, de categorieën werken of 
andere materie die zij vertegenwoordigt, 
de rechten die zij beheert en de 
grondgebieden die zij bestrijkt;

Or. en

Amendement 116
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In de licentievoorwaarden worden 
objectieve criteria in aanmerking 
genomen, met name met betrekking tot 
tarieven.

Or. en

Motivering

In de oorspronkelijke formulering wordt de vrijheid om contracten af te sluiten onevenredig 
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beperkt.

Amendement 117
Hannu Takkula

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Licentievoorwaarden zijn gebaseerd op 
criteria met betrekking tot gelijkheid en 
non-discriminatie, met name met 
betrekking tot tarieven.

Or. en

Amendement 118
Eija-Riitta Korhola

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Tarieven voor exclusieve rechten en het 
recht op een billijke vergoeding 
weerspiegelen de economische waarde van 
de rechten in het handelsverkeer en het 
economisch profijt dat gebruikers 
ontlenen aan het collectieve beheer van 
rechten.

Or. en

Motivering

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 
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reduction of the number of licensing transactions from thousands or tens of thousands to a 
few or even one in some cases.

Amendement 119
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij de tarieven voor exclusieve rechten 
wordt rekening gehouden met de 
economische waarde van de rechten in het 
handelsverkeer en van de door de 
rechtenbeheerder verstrekte dienst.

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk of de economische waarde altijd meteen kan worden vastgesteld en of dat 
niet tot rechtsonzekerheid leidt omdat de partijen de overeenkomst kunnen aanvechten 
vanwege een verschil van opvatting over de economische waarde.

Amendement 120
Eija-Riitta Korhola

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij ontstentenis van nationaal recht waarin 
de aan rechthebbenden verschuldigde 
bedragen met betrekking tot een recht op 
beloning en een recht op
schadeloosstelling worden vastgesteld, 
baseert de rechtenbeheerder zijn eigen 
vaststelling van die verschuldigde 
bedragen op de economische waarde van 
die rechten in het handelsverkeer.

Bij ontstentenis van nationaal recht waarin 
de aan rechthebbenden verschuldigde 
bedragen met betrekking tot een recht op 
schadeloosstelling worden vastgesteld, 
baseert de organisatie voor collectief 
rechtenbeheer haar eigen vaststelling van 
die verschuldigde bedragen op de 
economische waarde van die rechten in het 
handelsverkeer.

Or. en
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Amendement 121
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Gebruikers verstrekken informatie 
aan organisaties voor collectief 
rechtenbeheer over hun gebruik van 
werken en andere materie op de 
overeengekomen wijze en op een tijdige 
en nauwkeurige manier, zodat de 
organisaties voor collectief rechtenbeheer
toepasselijke kosten kunnen vaststellen en 
de verschuldigde bedragen op 
nauwkeurige wijze en in 
overeenstemming met de verplichtingen 
die door deze richtlijn aan de 
rechthebbenden zijn opgelegd kunnen 
verdelen. Wanneer gebruikers nalaten 
informatie aan organisaties voor collectief 
rechtenbeheer te verstrekken waardoor de 
organisaties voor collectief rechtenbeheer
bedragen niet op een tijdige en 
nauwkeurige manier aan individuele 
rechthebbenden kunnen verdelen, zien de 
lidstaten erop toe dat de organisaties voor 
collectief rechtenbeheer worden ontslagen 
van hun verplichtingen krachtens deze 
richtlijn met betrekking tot de verdeling 
van inkomsten aan individuele 
rechthebbenden, en mogen de 
organisaties voor collectief rechtenbeheer
de gebruikers extra kosten in rekening 
brengen om de bijkomende 
administratieve kosten te dekken die het 
gevolg zijn van ontbrekende of 
onvolledige gebruiksverslagen.

Or. en

Motivering

Obligations of efficiency on CMOs should be accompanied by corresponding obligations on 
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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.

Amendement 122
Lara Comi, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Teneinde een tijdige, billijke en 
transparante verdeling van rechten te 
garanderen vragen rechtenbeheerders 
aan gebruikers de statistische verslagen 
van de gebruikte werken op, conform de 
standaardverslagen die door de 
rechtenbeheerders worden verstrekt of in 
de sector in gebruik zijn, uiterlijk zes 
maanden na het gebruik van het 
muziekwerk.

Or. en

Motivering

De verslagen van gebruikers in de digitale omgeving en daarbuiten zijn nodig om het gebruik 
van beschermde werken te kunnen bepalen. Zonder deze bepaling zou de verdeling van 
auteursrechten en verwante rechten nog steeds gehinderd worden door het ontbreken van 
gegevens die nodig zijn om een evenredige en analytische verdeling van het feitelijk gebruik 
van werken te waarborgen. De gegevens worden vaak op een onvolledige en onjuiste wijze 
aangeleverd. Door de toename van apparatuur en de verspreiding van auteursrechtelijk 
beschermde werken is het noodzakelijk dat rechtenbeheerders tijdige en nauwkeurige 
gegevens van de gebruikers kunnen krijgen over hun gebruik van muziekwerken.
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Amendement 123
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Gebruikers betalen tijdig 
licentiekosten en vergoedingen aan 
organisaties voor collectief rechtenbeheer
als er een algemeen toepasselijk of door 
de rechter bepaald tarief van kracht is. 
Wanneer gebruikers dergelijke 
licentiekosten of vergoedingen niet tijdig 
betalen zien de lidstaten erop toe dat 
organisaties voor collectief rechtenbeheer
dergelijke gebruikers bijkomende kosten 
in rekening mogen brengen om de 
administratieve kosten te dekken die het 
gevolg zijn van het feit dat de 
licentiekosten of vergoedingen niet 
vrijwillig zijn betaald.

Or. en

Amendement 124
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Rapportage en facturering

1. Rechtenbeheerders stellen passende 
communicatieprocedures vast die de 
gebruiker in staat stellen om alle nodige 
informatie over het gebruik van de 
licentie, met inbegrip van een verslag over 
het feitelijke gebruik van de werken, 
accuraat te verstrekken aan de 
rechtenbeheerder, binnen de gezamenlijk 
overeengekomen termijn die geldt voor die 
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licentie.
2. Rechtenbeheerders stellen een 
onderlinge samenwerkingsprocedure vast 
ten behoeve van hun rechthebbenden, 
leden en gebruikers. Tot een dergelijke 
samenwerkingsprocedure behoort ten 
minste een bundeling van de informatie 
over de verstrekte licenties en het gebruik 
van werken in een gemeenschappelijke 
database, een op elkaar afgestemde en 
gezamenlijke facturering en inning van 
rechteninkomsten.
3. De samenwerkingsprocedure als 
bedoeld in het tweede lid stelt de 
beheersorganisaties in staat om de 
facturering van gebruikers zodanig te 
coördineren dat één gebruiker één 
verzamelfactuur ontvangt met betrekking
tot de rechten van de werken waarvoor 
een licentie is verleend. De 
verzamelfactuur is transparant en 
identificeert de betrokken 
rechtenbeheerders, de lijsten met werken 
en ander beschermd materiaal waarvoor 
een licentie is verleend en het feitelijke 
gebruik ervan. Op de factuur moeten 
daarnaast ten minste de proportionele 
bedragen die aan de rechthebbenden 
verschuldigd zijn en de bedragen die 
worden aangewend voor beheerskosten, 
duidelijk worden vermeld.

Or. en

Motivering

Een samenwerkingsprocedure met betrekking tot de facturering maakt eenvoudigere facturen 
en betalingen makkelijker voor de gebruiker en maakt het probleem van hoge 
transactiekosten en meerdere facturen kleiner. [Dit amendement komt overeen met het 
amendement in het ontwerpadvies van IMCO.]

Amendement 125
Lena Kolarska-Bobińska
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Verstrekte informatie aan organisaties 

voor collectief rechtenbeheer 
De lidstaten zien erop toe dat organisaties 
voor collectief rechtenbeheer het recht 
hebben om gebruikers te vragen de 
informatie en documenten te verstrekken 
die nodig zijn om de aard en de reikwijdte 
vast te stellen van het gebruik van werken 
en andere beschermde materie die zij 
vertegenwoordigen, evenals de hoogte van 
de rechteninkomsten. Zo nodig worden 
deze informatie en documenten in een 
elektronische vorm verstrekt die door de 
organisatie voor collectief rechtenbeheer
verwerkt kan worden.

Or. en

Amendement 126
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Organisaties voor collectief rechtenbeheer
reageren op verzoeken van personen om 
een licentie voor onlinediensten binnen 
een redelijke termijn en komen met een 
voorstel voor een licentie binnen zes 
maanden nadat ze een verzoek om een 
licentie met de bijbehorende informatie 
hebben ontvangen. Als een organisatie 
voor collectief rechtenbeheer zich niet aan 
deze uiterste termijnen houdt, heeft 
degene die om een licentie vraagt recht op 
geschillenbeslechting op grond van de 
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artikelen 35, 36 en 37.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement van de rapporteur wordt opgenomen. Er kunnen echter geen 
strakke uiterste termijnen zijn omdat licentieovereenkomsten sterk in complexiteit kunnen 
verschillen, afhankelijk van bijvoorbeeld het soort of het aantal rechten waar het om gaat.

Amendement 127
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 ter 
Normen voor de facturering

1. Organisaties voor collectief 
rechtenbeheer, en ook commerciële 
exploitanten zoals gedefinieerd onder a 
bis) van artikel 3, sturen gebruikers, 
indien mogelijk, een elektronische 
factuur. Organisaties voor collectief 
rechtenbeheer en commerciële 
exploitanten bieden het gebruik van 
minstens één indeling aan waarbij 
rekening is gehouden met vrijwillig 
overeengekomen normen in de sector of 
praktijken die op internationaal niveau of 
het niveau van de Unie zijn ontwikkeld.
2. Organisaties voor collectief 
rechtenbeheer en commerciële 
exploitanten factureren aanbieders van 
onlinemuziekdiensten nauwkeurig en 
zonder vertraging na het feitelijk gebruik 
van de werken.
3. Organisaties voor collectief 
rechtenbeheer en commerciële 
exploitanten hebben adequate procedures 
voor de gebruiker om de juistheid van de 
factuur aan te vechten, ook als de 
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gebruiker facturen krijgt van een of meer 
organisaties voor collectief rechtenbeheer
of commerciële exploitanten met 
betrekking tot dezelfde rechten in dezelfde 
werken.

Or. en

Motivering

Een gestandaardiseerde en efficiënte facturering draagt bij aan lagere transactiekosten. Alle 
gebruikers moeten de juistheid van de facturen kunnen aanvechten. [Dit amendement komt 
overeen met het amendement in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 128
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 ter
Weigering om een licentie te verlenen

1. De organisatie voor collectief 
rechtenbeheer mag zonder belangrijke en 
gerechtvaardigde redenen niet weigeren 
een licentie te verlenen voor het gebruik 
van werken of andere beschermde materie 
binnen de reikwijdte van het repertoire 
dat zij vertegenwoordigt. In het bijzonder 
geldt dat een organisatie voor collectief 
rechtenbeheer niet mag weigeren om een 
licentie, met inbegrip van een 
multiterritoriale licentie, te verlenen om 
redenen die te maken hebben met de 
winstgevendheid van een dergelijke 
licentie.
2. Wanneer een organisatie voor collectief 
rechtenbeheer weigert een licentie te 
verlenen, informeert zij de 
rechthebbenden die zij vertegenwoordigt, 
andere organisaties voor collectief 
rechtenbeheer namens welke zij de 
rechtens krachtens een 
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vertegenwoordigingsovereenkomst 
beheert en de gebruikers over de redenen 
van een dergelijke weigering.

Or. en

Amendement 129
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat een 
rechtenbeheerder ten minste eenmaal per 
jaar op elektronische wijze de volgende 
informatie bekendmaakt aan elke 
rechthebbende die hij vertegenwoordigt:

De lidstaten zien erop toe dat een 
rechtenbeheerder ten minste eenmaal per 
jaar en indien van toepassing nog 
regelmatiger via individuele rekeningen
op elektronische wijze de volgende 
informatie bekendmaakt aan elke 
rechthebbende die hij rechtstreeks
vertegenwoordigt:

Or. en

Motivering

Individuele rekeningen die elektronisch worden verstuurd zijn een combinatie van een betere 
kosteneffectiviteit en meer informatie aan de afzonderlijke leden. Ze zijn reeds in gebruik bij 
vele van de best functionerende organisaties voor collectief rechtenbeheer. [Dit amendement 
komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies van IMCO.]

Amendement 130
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat commerciële 
exploitanten, zoals gedefinieerd in artikel 
3, onder a bis), ten minste eenmaal per 
jaar de in lid 1, onder a), b), c), d) en g),
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bedoelde informatie elektronisch ter 
beschikking stellen van alle 
rechthebbenden wier rechten zij beheren.

Or. en

Motivering

Als de beheerders van de rechten van individuele rechthebbenden dienen commerciële 
exploitanten onderworpen te zijn aan een minimumaantal transparantieregels. [Dit 
amendement komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 131
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de aan de rechthebbende verschuldigde 
bedragen per beheerde rechtencategorie en
soort gebruik, door de rechtenbeheerder
aan de rechthebbende betaald in de 
betreffende periode;

c) de aan de rechthebbende verschuldigde 
bedragen per beheerde rechtencategorie,
per soort gebruik en per werk, door de 
organisatie voor collectief rechtenbeheer
aan de rechthebbende betaald in de 
betreffende periode;

Or. en

Motivering

Verbetert de aan de rechthebbenden verstrekte informatie. [Dit amendement komt overeen 
met het amendement in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 132
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de aan de rechthebbende verschuldigde 
bedragen per beheerde rechtencategorie en
soort gebruik, door de rechtenbeheerder

a) de aan de rechthebbende verschuldigde 
bedragen per beheerde rechtencategorie,
per soort gebruik en per werk, door de 
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betaald voor de licentieverlening van de 
rechten die hij beheert op grond van de 
vertegenwoordigingsovereenkomst;

organisatie voor collectief rechtenbeheer
betaald voor de licentieverlening van de 
rechten die zij beheert op grond van de 
vertegenwoordigingsovereenkomst;

Or. en

Motivering

Verbetert de via intermediairen verstrekte informatie en daardoor uiteindelijk (ook) de 
informatie aan de rechthebbenden. [Dit amendement komt overeen met het amendement in het 
ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 133
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aan rechthebbenden, leden, andere 
organisaties voor collectief rechtenbeheer
en gebruikers verstrekte informatie

Or. en

Amendement 134
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
rechtenbeheerder op verzoek van iedere 
rechthebbende wiens rechten hij 
vertegenwoordigt, iedere rechtenbeheerder
namens wie hij rechten beheert op grond 
van een vertegenwoordigingsovereenkomst 
of iedere gebruiker op elektronische wijze 
en zonder onnodige vertraging de volgende 
informatie bekendmaakt:

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
organisatie voor collectief rechtenbeheer
aan iedere rechthebbende wiens rechten zij 
vertegenwoordigt, iedere organisatie voor 
collectief rechtenbeheer namens wie zij
rechten beheert op grond van een 
vertegenwoordigingsovereenkomst of 
iedere gebruiker op elektronische wijze en 
zonder onnodige vertraging de volgende 
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informatie bekendmaakt:

Or. en

Motivering

Basale informatie over tarieven, licentiecontracten, het repertoire en 
vertegenwoordigingsovereenkomsten is van essentieel belang voor een goed functionerende 
en transparante markt in creatieve goederen. Het artikel moet niet worden beperkt tot 
informatieverschaffing op verzoek. [Dit amendement komt overeen met het amendement in het 
ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 135
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
rechtenbeheerder op verzoek van iedere 
rechthebbende wiens rechten hij
vertegenwoordigt, iedere rechtenbeheerder 
namens wie hij rechten beheert op grond 
van een vertegenwoordigingsovereenkomst 
of iedere gebruiker op elektronische wijze 
en zonder onnodige vertraging de volgende 
informatie bekendmaakt:

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
organisatie voor collectief rechtenbeheer
op verzoek van iedere rechthebbende wiens 
rechten zij vertegenwoordigt, iedere 
rechtenbeheerder namens wie zij rechten 
beheert op grond van een 
vertegenwoordigingsovereenkomst of 
iedere gebruiker op elektronische wijze en 
zonder onnodige vertraging de volgende 
informatie bekendmaakt:

Or. en

Amendement 136
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het repertoire en de rechten die hij 
vertegenwoordigt en de lidstaten die hij 
bestrijkt;

b) zijn ledenlijst, het repertoire en de 
specifieke rechten die hij namens hen
vertegenwoordigt en de lidstaten die hij 
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bestrijkt, zonder persoonlijke gegevens 
van en gevoelige informatie over de 
rechthebbenden bekend te maken;

Or. en

Motivering

Verbetert de verplichting tot transparantie en de noodzaak om persoonlijke gegevens te 
beschermen wordt ook gewaarborgd. [Dit amendement komt overeen met het amendement in 
het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 137
Datum indiening

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het repertoire en de rechten die hij
vertegenwoordigt en de lidstaten die hij
bestrijkt;

b) de werken of andere materie die zij 
vertegenwoordigt, de rechten die zij direct 
of krachtens een 
vertegenwoordigingsovereenkomst 
beheert en het grondgebied dat zij 
bestrijkt, of, wanneer wegens de reikwijdte 
van de activiteiten van de organisatie voor 
collectief rechtenbeheer dergelijke werken 
of andere materie niet kunnen worden 
vastgesteld, de categorieën werken of 
andere materie die zij vertegenwoordigt, 
de rechten die zij vertegenwoordigt en de 
grondgebieden die zij bestrijkt;

Or. en

Amendement 138
Datum indiening

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Daarnaast maakt een organisatie voor 
collectief rechtenbeheer op verzoek van 
iedere rechthebbende of iedere 
rechtenbeheerder alle informatie bekend 
over werken waarvoor een of meer 
rechthebbenden niet zijn geïdentificeerd, 
voor zover beschikbaar met inbegrip van 
de titel van het werk, de naam van de 
auteur, de naam van de uitgever en alle 
overige ter zake dienende beschikbare 
informatie die noodzakelijk kan zijn om de 
rechthebbenden te identificeren, of, 
wanneer vanwege de reikwijdte van de 
activiteiten van de organisatie voor 
collectief rechtenbeheer dergelijke werken 
of andere materie niet kunnen worden 
vastgesteld, de categorieën werken of 
andere materie die zij vertegenwoordigt, 
de rechten die zij beheert en de 
grondgebieden die zij bestrijkt.

Or. en

Amendement 139
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Daarnaast maakt een organisatie voor 
collectief rechtenbeheer alle informatie 
openbaar over werken waarvoor een of 
meer rechthebbenden niet zijn 
geïdentificeerd, voor zover beschikbaar 
met inbegrip van de titel van het werk, de 
naam van de auteur, de naam van de 
uitgever en alle overige ter zake dienende 
beschikbare informatie die noodzakelijk 
kan zijn om de rechthebbenden te 
identificeren, overeenkomstig de 
bepalingen die zijn neergelegd in Richtlijn 
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2012/28/EU inzake bepaalde toegestane 
gebruikswijzen van verweesde werken.

Or. en

Motivering

Rechthebbenden die geen lid zijn van een organisatie voor collectief rechtenbeheer, moeten 
kunnen nagaan of werken van hen niet-geïdentificeerd worden genoemd. Bovendien is deze 
informatie waardevol voor de gebruiker en ook voor de eindconsument. In de richtlijn inzake 
verweesde werken staan bepalingen over wat te doen als rechthebbenden niet kunnen worden 
opgespoord. Om een gecoördineerd beleid inzake auteursrecht te garanderen moet er naar 
deze richtlijn worden verwezen.

Amendement 140
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat 
gebruikers ten behoeve van de effectieve 
toepassing van rechten kosteloos en op 
elektronische wijze aan organisaties voor 
collectief rechtenbeheer volledige en 
nauwkeurige informatie verstrekken die 
nodig is om het gebruik van het werk of 
andere materie en de overeenkomende 
rechthebbende vast te stellen.

Or. en

Amendement 141
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
rechtenbeheerder de volgende informatie 

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
organisatie voor collectief rechtenbeheer
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openbaar maakt: de volgende informatie openbaar maakt:

Or. en

Amendement 142
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
rechtenbeheerder de volgende informatie 
openbaar maakt:

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
organisatie voor collectief rechtenbeheer
de volgende informatie openbaar maakt, bij 
voorkeur via openbaar toegankelijke 
interfaces die zoekopdrachten kunnen 
verrichten:

Or. en

Motivering

De interoperabiliteit van elektronische netwerken moet worden gestimuleerd. [Dit 
amendement komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 143
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) standaardlicentieovereenkomsten 
en toepasselijke tarieven;

Or. en

Motivering

Transparante prijzen en voorwaarden zijn van essentieel belang voor een efficiënte 
prijsstelling en efficiënt onderhandelen op de markt van de licentieverlening. [Dit 
amendement komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies van CULT.]
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Amendement 144
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) het repertoire en de rechten die zij 
vertegenwoordigt en de lidstaten die zij 
bestrijkt;

Or. en

Motivering

Openbare informatie over het repertoire is van cruciaal belang voor zowel de rechthebbende, 
de gebruiker als de consument. [Dit amendement komt overeen met het amendement in het 
ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 145
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Organisaties voor collectief 
rechtenbeheer zien er overeenkomstig lid 
1, onder a ter), op toe dat de informatie 
over het repertoire correct is en 
regelmatig wordt bijgewerkt. In dit 
verband zien zij er in het bijzonder op toe 
dat de informatie over de werken waarvan 
de beschermingstermijn binnenkort 
verstrijkt correct is en regelmatig wordt 
bijgewerkt en voor het grote publiek 
beschikbaar wordt gemaakt.

Or. en
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Motivering

Juiste informatie over wanneer een specifiek werk in het publieke domein zal komen is 
belangrijke kennis voor het grote publiek. [Dit amendement komt overeen met het 
amendement in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 146
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied gevestigde rechtenbeheerders
zich aan de voorschriften in deze titel 
houden bij de verlening van 
multiterritoriale licenties voor 
onlinerechten inzake muziekwerken.

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied opererende organisaties voor 
collectief rechtenbeheer zich aan de 
voorschriften in deze titel houden bij de 
verlening van multiterritoriale licenties 
voor onlinerechten inzake muziekwerken.

Or. en

Motivering

Het artikel hoort consistent te zijn met de wijzigingen aan artikel 2.

Amendement 147
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Binnen het toepassingsgebied van 
deze titel wordt bij de categorieën 
onlinerechten bij muziekwerken niet 
toegestaan dat er een scheiding is tussen 
het reproductierecht (mechanische 
rechten) en het recht van communicatie 
met het publiek (opvoeringsrechten).

Or. en
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Motivering

De opsplitsing van licenties in afzonderlijke mechanische rechten en opvoeringsrechten is in 
een onlineomgeving niet erg logisch. Een dergelijke versnippering van rechten leidt tot 
bijkomende kosten voor de gebruiker en verhoogt de transactiekosten. Het is belangrijk voor 
het concurrentievermogen van de Europese interne digitale markt om dit probleem aan te 
pakken omdat enkele andere grote mondiale markten niet gebukt gaan onder een dergelijke 
opdeling.

Amendement 148
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) het vermogen om zowel het 
reproductierecht (mechanisch) als het 
communicatierecht (opvoering) te bieden 
bij de muziekwerken die zij door middel 
van multiterritoriale licenties een licentie 
tracht te verlenen.

Or. en

Motivering

De opsplitsing van licenties in afzonderlijke mechanische rechten en opvoeringsrechten is in 
een onlineomgeving niet erg logisch. Een dergelijke versnippering van rechten leidt tot 
bijkomende kosten voor de gebruiker en verhoogt de transactiekosten.

Amendement 149
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De rechtenbeheerder kan redelijke 
maatregelen treffen om de juistheid en 
integriteit van de gegevens te beschermen,
hun hergebruik te beheersen en 
persoonsgegevens en commercieel 

2. De organisatie voor collectief 
rechtenbeheer kan redelijke maatregelen 
treffen om de juistheid en integriteit van de 
gegevens te beschermen en 
persoonsgegevens en, indien nodig,
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gevoelige informatie te beschermen. commercieel gevoelige informatie te 
beschermen.

Or. en

Motivering

Organisaties voor collectief rechtenbeheer mogen geen carte blanche krijgen om het 
"hergebruik" van informatie, dat een belangrijk recht en grondrecht van de mens is, te 
beperken.

Amendement 150
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Gebruikers, in dit geval meestal aanbieders van onlinemuziekdiensten, hebben een gewettigd 
belang bij de juistheid van de informatie die door de organisatie voor collectief rechtenbeheer
wordt verstrekt. 

Amendement 151
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een rechtenbeheerder bewaakt het 
gebruik van onlinerechten inzake 
muziekwerken die hij geheel of 
gedeeltelijk vertegenwoordigt door 
aanbieders van onlinemuziekdiensten aan 
wie hij een multiterritoriale licentie voor 
die rechten heeft verleend.

1. Een rechtenbeheerder komt tot 
overeenstemming met de aanbieder van 
onlinemuziekdiensten over de 
verschaffing van informatie met 
betrekking tot het gebruik van 
onlinerechten inzake muziekwerken die hij 
geheel of gedeeltelijk vertegenwoordigt 
door aanbieders van onlinemuziekdiensten 
aan wie hij een multiterritoriale licentie 
voor die rechten heeft verleend.

Or. en

Motivering

De term "bewaken" kan als technische bewaking worden geïnterpreteerd, wat voor sommige 
onlinediensten niet goed werkt.

Amendement 152
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De rechtenbeheerder biedt aanbieders 
van onlinemuziekdiensten de mogelijkheid 
om op elektronische wijze verslag te doen 
van het feitelijke gebruik van onlinerechten 
in muziekwerken. De rechtenbeheerder 

2. De organisatie voor collectief 
rechtenbeheer biedt aanbieders van 
onlinemuziekdiensten de mogelijkheid om 
op elektronische wijze verslag te doen van 
het feitelijke gebruik van onlinerechten in 
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biedt het gebruik van ten minste één 
verslagmethode aan, rekening houdend met 
vrijwillige industriële normen of praktijken 
die op internationaal niveau of op het 
niveau van de Unie zijn ontwikkeld voor 
de elektronische uitwisseling van 
dergelijke gegevens. Als de 
rechtenbeheerder voorziet in 
verslaglegging volgens een industriële 
norm voor de elektronische 
gegevensuitwisseling, kan hij weigeren 
verslagen van de gebruiker in een eigen 
indeling te aanvaarden.

muziekwerken, overeenkomstig artikel 15 
bis, onder 1. De organisatie voor collectief 
rechtenbeheer biedt het gebruik van ten 
minste één verslagmethode aan, rekening 
houdend met vrijwillige industriële normen 
of praktijken die op internationaal niveau 
of op het niveau van de Unie zijn 
ontwikkeld voor de elektronische 
uitwisseling van dergelijke gegevens. Als 
de organisatie voor collectief 
rechtenbeheer voorziet in verslaglegging 
volgens een industriële norm voor de 
elektronische gegevensuitwisseling, kan zij
weigeren verslagen van de gebruiker in een 
eigen indeling te aanvaarden.

Or. en

Motivering

Zie ook de amendementen op overweging 18, 27 en artikel 15 bis. [Dit amendement komt 
overeen met het amendement in het ontwerpadvies van IMCO.]

Amendement 153
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor de doeleinden van de leden 3 
en 4 stelt de rechtenbeheerder samen met 
andere rechtenbeheerders een 
samenwerkingsprocedure vast om ervoor 
te zorgen dat de aanbieder van 
onlinemuziekdiensten één 
verzamelfactuur ontvangt, zoals bepaald 
in artikel 15 bis.

Or. en

Motivering

Zie ook de amendementen op overweging 18, 27 en artikel 15 bis. [Dit amendement komt 
overeen met het amendement in het ontwerpadvies van IMCO.]
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Amendement 154
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De rechtenbeheerder beschikt over 
toereikende procedures waarmee de 
aanbieder van onlinemuziekdiensten de 
juistheid van de factuur kan aanvechten, 
ook wanneer de aanbieder van 
onlinemuziekdiensten van een of meer 
rechtenbeheerders facturen ontvangt voor 
dezelfde onlinerechten inzake hetzelfde 
muziekwerk.

5. De organisatie voor collectief 
rechtenbeheer beschikt over toereikende 
procedures waarmee de aanbieder van 
onlinemuziekdiensten de juistheid van de 
factuur kan aanvechten, ook wanneer de 
aanbieder van onlinemuziekdiensten meer 
dan één factuur ontvangt voor dezelfde 
onlinerechten inzake hetzelfde 
muziekwerk.

Or. en

Motivering

De desbetreffende entiteiten die van dubbele facturering gebruik maken moeten onder het 
artikel vallen.

Amendement 155
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie beoordeelt de 
behoefte aan sectorspecifieke regels, met 
het oog op de tenuitvoerlegging van lid 3 
van artikel 101 van het VWEU, en brengt 
daarover verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad inzake; deze 
beoordeling heeft betrekking op 
vertegenwoordigingsovereenkomsten en 
de bundeling van onlinerechten en andere 
vormen van samenwerking tussen 
organisaties voor collectief rechtenbeheer
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om multiterritoriale licenties te verlenen 
en te beheren en/of om uniforme of 
gezamenlijk overeen te komen tarieven en 
voorwaarden voor dergelijke licenties in te 
stellen.

Or. en

Motivering

Samenwerking tussen organisaties voor collectief rechtenbeheer moet worden gestimuleerd 
maar hiervoor is ook rechtszekerheid nodig wat betreft de mededingingsregels die van 
toepassing zijn. Het risico op anti-kartelonderzoek vanwege de samenwerking lijkt aanzienlijk 
en moet daarom nader worden toegelicht.

Amendement 156
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beheerskosten voor de dienst die door 
de aangezochte rechtenbeheerder wordt 
verleend aan de verzoekende 
rechtenbeheerder, zijn niet hoger dan de 
kosten die redelijkerwijs door de 
aangezochte rechtenbeheerder in rekening 
worden gebracht voor het beheer van het 
repertoire van de verzoekende 
rechtenbeheerder en een redelijke 
winstmarge.

De beheerskosten voor de dienst die door 
de aangezochte organisatie voor collectief 
rechtenbeheer wordt verleend aan de 
verzoekende organisatie, zijn niet hoger 
dan de kosten die redelijkerwijs door de 
aangezochte organisatie voor collectief 
rechtenbeheer in rekening worden 
gebracht voor het beheer van het repertoire 
van de verzoekende organisatie en een 
redelijke winstmarge, die voor alle 
betrokken partijen economisch 
levensvatbaar is.

Or. en

Motivering

In een situatie van mededinging met organisaties voor collectief rechtenbeheer van 
verschillende grootte, met een verschillend repertoire en met een verschil in vaste kosten per 
lid die moeten worden gedekt, dient er zorgvuldig te worden omgegaan met betrekking tot de 
marges op de transacties tussen de organisaties.
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Amendement 157
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aangezochte organisatie voor collectief 
rechtenbeheer verleent in haar 
betrekkingen met de gebruikers een 
licentie voor het repertoire van de 
verzoekende organisatie voor collectief 
rechtenbeheer onder dezelfde 
voorwaarden als voor haar eigen 
repertoire en sluit het repertoire van de 
verzoekende organisatie niet uit van het 
repertoire waarvoor een licentie wordt 
verleend zonder toestemming van de 
verzoekende organisatie.

Or. en

Motivering

Het amendement is identiek aan amendement 25 van de rapporteur, maar staat nu op een 
andere plaats, terwijl het oorspronkelijke voorstel van de Commissie voor lid 3 van artikel 29 
wordt bewaard. In dit artikel en voorgestelde amendement wordt belicht dat het repertoire 
van kleine en middelgrote organisaties voor collectief rechtenbeheer voldoende beschermd 
moet worden om een volledige bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en bevordering
van culturele diversiteit in Europa en bij de verlening van een licentie aan 
grensoverschrijdende onlinemuziek in Europa gelijk behandeld moet worden.

Amendement 158
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 Schrappen
Afwijkingsprocedure voor 
onlinemuziekrechten voor radio- en 
televisieprogramma's
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De voorschriften uit hoofde van deze titel 
zijn niet van toepassing op 
rechtenbeheerders die op grond van de 
vrijwillige samenvoeging van de vereiste 
rechten overeenkomstig de 
mededingingsregels krachtens de 
artikelen 101 en 102 VWEU een 
multiterritoriale licentie verlenen voor de 
onlinerechten inzake muziekwerken die 
vereist zijn voor een omroep die zijn 
radio- of televisieprogramma's gelijktijdig 
met of na de oorspronkelijke uitzending, 
alsook ondersteunend onlinemateriaal dat 
door de omroep is gemaakt bij de 
oorspronkelijke uitzending van het radio-
of televisieprogramma, wil mededelen of 
openbaar wil maken.

Or. en

Motivering

Verplaatst naar artikel 2 (Toepassingsgebied).

Amendement 159
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorschriften uit hoofde van deze titel 
zijn niet van toepassing op 
rechtenbeheerders die op grond van de 
vrijwillige samenvoeging van de vereiste 
rechten overeenkomstig de 
mededingingsregels krachtens de artikelen 
101 en 102 VWEU een multiterritoriale 
licentie verlenen voor de onlinerechten 
inzake muziekwerken die vereist zijn voor 
een omroep die zijn radio- of 
televisieprogramma's gelijktijdig met of na 
de oorspronkelijke uitzending, alsook 
ondersteunend onlinemateriaal dat door de 
omroep is gemaakt bij de oorspronkelijke 

De voorschriften uit hoofde van deze titel 
zijn niet van toepassing op 
rechtenbeheerders die op grond van de 
vrijwillige samenvoeging van de vereiste 
rechten overeenkomstig de 
mededingingsregels krachtens de artikelen 
101 en 102 VWEU een multiterritoriale 
licentie verlenen voor de onlinerechten 
inzake muziekwerken die vereist zijn voor 
een omroep die zijn radio- of 
televisieprogramma's voor, gelijktijdig met 
of na de oorspronkelijke uitzending, alsook 
ondersteunend onlinemateriaal dat door de 
omroep is gemaakt bij de oorspronkelijke 
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uitzending van het radio- of 
televisieprogramma, wil mededelen of 
openbaar wil maken.

uitzending van het radio- of 
televisieprogramma, wil mededelen of 
openbaar wil maken.

Or. en

Motivering

Omwille van meer duidelijkheid en overeenstemming met overweging 35 moet de uitzondering 
voor omroepen ook gelden voor voorvertoningen. [Dit amendement komt overeen met het 
amendement in het ontwerpadvies van IMCO.]

Amendement 160
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geschillenbeslechting voor gebruikers Geschillenbeslechting met gebruikers

Or. en

Amendement 161
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 
tussen rechtenbeheerders en gebruikers met 
betrekking tot bestaande en voorgestelde 
licentievoorwaarden, met inbegrip van 
tarieven en weigeringen om een licentie te 
verlenen, kunnen worden voorgelegd aan 
een rechter en, indien van toepassing, aan 
een onafhankelijk en onpartijdig orgaan 
voor geschillenbeslechting.

1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 
tussen rechtenbeheerders en gebruikers met 
betrekking tot bestaande en voorgestelde 
licentievoorwaarden, met inbegrip van 
tarieven, de berekening van tarieven en 
weigeringen om een licentie te verlenen, 
kunnen worden voorgelegd aan een 
onafhankelijk en onpartijdig orgaan voor 
geschillenbeslechting.

Or. en
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Motivering

De berekening van tarieven leidt vaak tot geschillen, zodat het nuttig is om expliciet te stellen 
dat de berekening van tarieven ook onder geschillenbeslechting valt. Het recht om ook naar 
de rechter te stappen is opgenomen in lid 2 en hoeft hier niet te worden herhaald.

Amendement 162
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 
tussen rechtenbeheerders en gebruikers met 
betrekking tot bestaande en voorgestelde 
licentievoorwaarden, met inbegrip van 
tarieven en weigeringen om een licentie te 
verlenen, kunnen worden voorgelegd aan 
een rechter en, indien van toepassing, aan 
een onafhankelijk en onpartijdig orgaan 
voor geschillenbeslechting.

1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 
tussen rechtenbeheerders en gebruikers met 
betrekking tot bestaande en voorgestelde 
licentievoorwaarden, met inbegrip van 
tarieven en weigeringen om een licentie te 
verlenen of de voorwaarden na te leven,
kunnen worden voorgelegd aan een rechter 
en, indien van toepassing, aan een 
onafhankelijk en onpartijdig orgaan voor 
geschillenbeslechting. De lidstaten zien 
erop toe dat deze organen voor 
geschillenbeslechting zijn gespecialiseerd 
in intellectuele-eigendomskwesties en dat 
hun beslissingen worden genomen op 
basis van de criteria die in artikel 15, lid 2 
zijn uiteengezet.

Or. en

Amendement 163
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De administratieve kosten van de 
toegang tot dergelijke 
geschillenbeslechting zijn billijk.
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Or. en

Motivering

Om voor de kleinere spelers die geschillenbeslechting wensen een gelijk speelveld te 
garanderen moeten de administratieve kosten billijk zijn. [Dit amendement komt overeen met 
het amendement in het ontwerpadvies van IMCO.]

Amendement 164
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat 
wanneer gebruikers hun toevlucht 
kunnen nemen tot geschillenbeslechting 
krachtens dit artikel zij verplicht zijn de 
organisatie voor collectief rechtenbeheer, 
hangende het proces, het volgende te 
betalen:
a) het vooraf bestaande tarief dat van 
toepassing is op het gebruik in kwestie, als 
een dergelijk tarief bestaat;
b) een tijdelijke niet-nadelige 
maandelijkse betaling die is vastgesteld 
door het orgaan dat geschillen beslecht 
indien er voor het betreffende gebruik 
geen vooraf bestaand tarief bestaat.

Or. en

Amendement 165
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten zien erop toe dat, 
afhankelijk van de situatie, de 
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organisaties voor collectief rechtenbeheer
of de gebruikers het verschil betalen 
tussen de betaalde tarieven en de nieuwe 
tarieven die door de bevoegde instanties 
zijn ingesteld uiterlijk dertig dagen nadat 
het besluit door die instantie is genomen.

Or. en

Amendement 166
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) geschillen met een andere 
rechtenbeheerder over de toepassing van de 
artikelen 24, 25, 26, 28 en 29.

c) geschillen met een andere 
rechtenbeheerder over de toepassing van de 
artikelen 22, 23, 24, 25, 26, 28 en 29.

Or. en

Motivering

Geschillen tussen organisaties voor collectief rechtenbeheer over het verwerkingsvermogen 
en de transparantie van het repertoire moet onderworpen zijn aan geschillenbeslechting. [Dit 
amendement komt overeen met het amendement in het ontwerpadvies van IMCO.]

Amendement 167
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
respectieve bevoegde instanties adequate 
bestuurlijke sancties en maatregelen 
kunnen treffen wanneer niet wordt voldaan 
aan de bepalingen van de nationale 
regelgeving die is vastgesteld bij de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn, en 

1. De lidstaten zien erop toe dat de
bevoegde instanties gemachtigd zijn om 
adequate sancties op te leggen aan 
organisaties voor collectief rechtenbeheer
en passende maatregelen te treffen 
wanneer niet wordt voldaan aan de 
bepalingen van de nationale wetgeving die 
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zien erop toe dat die worden toegepast. De
sancties en maatregelen zijn doeltreffend,
evenredig en afschrikwekkend.

is vastgesteld bij de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn. Deze sancties en 
maatregelen zijn doeltreffend en evenredig.

Or. en

Amendement 168
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
respectieve bevoegde instanties adequate 
bestuurlijke sancties en maatregelen 
kunnen treffen wanneer niet wordt 
voldaan aan de bepalingen van de nationale 
regelgeving die is vastgesteld bij de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn, en 
zien erop toe dat die worden toegepast. De 
sancties en maatregelen zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikwekkend.

1. De lidstaten wijzen bevoegde instanties 
aan of stellen deze in om de organisaties 
voor collectief rechtenbeheer die op hun 
grondgebied zijn opgericht continu 
nauwlettend te volgen. De lidstaten zien 
erop toe dat hun respectieve bevoegde 
instanties adequate bestuurlijke sancties en 
maatregelen opleggen wanneer niet wordt 
voldaan aan de bepalingen van de nationale 
regelgeving die is vastgesteld bij de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn, en 
zien erop toe dat die worden toegepast. De 
sancties en maatregelen zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikwekkend.

Or. en

Motivering

Waar de bevoegde instanties nog niet eerder zijn aangewezen of zijn ingesteld moeten de 
lidstaten dat doen. Duidelijkere taal op het gebied van handhaving. [Dit amendement komt 
overeen met het amendement in het ontwerpadvies van CULT.]

Amendement 169
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de in 
artikel 39 bedoelde bevoegde instanties 
voortdurend toezicht houden op de 
naleving van de in titel III van deze 
richtlijn vastgestelde voorschriften door op 
hun grondgebied gevestigde
rechtenbeheerders die multiterritoriale 
licenties voor onlinerechten inzake 
muziekwerken verlenen.

1. De lidstaten zien erop toe dat de in 
artikel 39 bedoelde bevoegde instanties 
voortdurend toezicht houden op de 
naleving van de in titel III van deze 
richtlijn vastgestelde voorschriften door op 
hun grondgebied opererende 
rechtenbeheerders die multiterritoriale 
licenties voor onlinerechten inzake 
muziekwerken verlenen.

Or. en

Motivering

Het artikel moet consistent zijn met de wijzigingen aan artikel 2.


