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Ändringsförslag 27
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Spridning av innehåll som skyddas av 
upphovsrätt och närstående rättigheter och 
anknutna tjänster, däribland böcker, 
audiovisuella produkter och inspelad musik 
kräver licensiering av rättigheter som 
tillhör olika innehavare av upphovsrätt och 
närstående rättigheter, såsom författare, 
utövande konstnärer, producenter och 
förläggare. Rättighetshavarna väljer i regel 
mellan enskild eller kollektiv förvaltning 
av sina rättigheter. Förvaltningen av 
upphovsrätt och närstående rättigheter 
omfattar utfärdande av licenser till 
användare, revision av licensinnehavare 
och kontroll av hur rättigheterna används, 
hävdande av upphovsrätt och närstående 
rättigheter, inkassering av intäkterna från 
utnyttjande av rättigheter och fördelning av 
utestående belopp till rättighetshavarna. 
Genom upphovsrättsorganisationerna kan 
rättighetshavarna få ersättning för 
användningar som de inte själva kan 
kontrollera eller hävda, även på marknader 
i utlandet. Organisationerna har också en 
viktig social och kulturell roll när det gäller 
att främja mångfalden av kulturyttringar 
genom att ge de minsta och mindre 
populära repertoarerna tillträde till 
marknaden. Enligt artikel 167 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
krävs att unionen beaktar kulturella 
aspekter i sina åtgärder, särskilt när det 
gäller att främja den kulturella mångfalden.

(2) Spridning av innehåll som skyddas av 
upphovsrätt och närstående rättigheter och 
anknutna tjänster, däribland böcker, 
audiovisuella produkter och inspelad musik 
kräver licensiering av rättigheter som 
tillhör olika innehavare av upphovsrätt och 
närstående rättigheter, såsom författare, 
utövande konstnärer, producenter och 
förläggare. Rättighetshavarna väljer i regel 
mellan enskild eller kollektiv förvaltning 
av sina rättigheter. Förvaltningen av 
upphovsrätt och närstående rättigheter 
omfattar utfärdande av licenser till 
användare, revision av licensinnehavare 
och kontroll av hur rättigheterna används, 
hävdande av upphovsrätt och närstående 
rättigheter, inkassering av intäkterna från 
utnyttjande av rättigheter och fördelning av 
utestående belopp till rättighetshavarna. 
Genom organisationer för kollektiv 
förvaltning kan rättighetshavarna få 
ersättning för användningar som de inte 
själva kan kontrollera eller hävda, även på 
marknader i utlandet. Organisationerna har 
också en viktig social och kulturell roll när 
det gäller att främja mångfalden av 
kulturyttringar genom att ge de minsta och 
mindre populära repertoarerna tillträde till 
marknaden. Enligt artikel 167 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
krävs att unionen beaktar kulturella 
aspekter i sina åtgärder, särskilt när det 
gäller att främja den kulturella mångfalden.
(Denna ändring berör hela rättsakten 
under behandling.)

Or. en
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Ändringsförslag 28
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) När upphovsrättsorganisationer 
etablerar sig som tjänsteleverantörer i 
unionen måste de uppfylla de nationella 
kraven enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden vars syfte är att skapa en 
rättslig ram för att säkerställa friheten att 
etablera och tillhandahålla tjänster 
mellan medlemsstaterna. Det betyder att 
upphovsrättsorganisationerna bör kunna 
tillhandahålla sina tjänster fritt över 
gränserna, för att representera 
rättighetshavare som är bosatta eller 
etablerade i andra medlemsstater eller 
utfärda licenser till användare som är 
bosatta eller etablerade i andra 
medlemsstater.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 29
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) När upphovsrättsorganisationer 
etablerar sig som tjänsteleverantörer i 
unionen måste de uppfylla de nationella 
kraven enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden vars syfte är att skapa en 

utgår
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rättslig ram för att säkerställa friheten att 
etablera och tillhandahålla tjänster 
mellan medlemsstaterna. Det betyder att 
upphovsrättsorganisationerna bör kunna 
tillhandahålla sina tjänster fritt över 
gränserna, för att representera 
rättighetshavare som är bosatta eller 
etablerade i andra medlemsstater eller 
utfärda licenser till användare som är 
bosatta eller etablerade i andra 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Frågan om tjänstedirektivets tillämplighet verkar otydlig. Oavsett om det är tillämpligt eller 
inte, så kommer ett skäl emellertid inte att förändra detta eftersom det inte är rättsligt 
bindande. Antingen får den grundläggande rättsakten förtydligas av lagstiftaren eller så får 
EU-domstolen meddela ett avgörande. Skälet är hur som helst överflödigt.

Ändringsförslag 30
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) När upphovsrättsorganisationer 
etablerar sig som tjänsteleverantörer i 
unionen måste de uppfylla de nationella 
kraven enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 
december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden vars syfte är att skapa en 
rättslig ram för att säkerställa friheten att 
etablera och tillhandahålla tjänster mellan 
medlemsstaterna. Det betyder att 
upphovsrättsorganisationerna bör kunna 
tillhandahålla sina tjänster fritt över 
gränserna, för att representera 
rättighetshavare som är bosatta eller 
etablerade i andra medlemsstater eller 
utfärda licenser till användare som är 
bosatta eller etablerade i andra 

(3) När upphovsrättsorganisationer 
etablerar sig som tjänsteleverantörer i 
unionen måste de uppfylla de nationella 
kraven enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 
december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden vars syfte är att skapa en 
rättslig ram för att säkerställa friheten att 
etablera och tillhandahålla tjänster mellan 
medlemsstaterna. Parlamentet påminner i 
detta sammanhang om att undantaget för 
immateriella rättigheter i artikel 17.11 i 
det direktivet från principen om friheten 
att tillhandahålla gränsöverskridande 
tjänster utan omotiverad begränsning 
omfattar rättigheterna som sådana (att 
rättighet föreligger, omfattning och 
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medlemsstater. undantag, varaktighet o.s.v.) och att detta 
inte gäller tjänster som har koppling till 
förvaltningen av sådana rättigheter, 
såsom tjänster som tillhandahålls av 
organisationer för kollektiv förvaltning.
Det betyder att organisationer för kollektiv 
förvaltning bör kunna tillhandahålla sina 
tjänster fritt över gränserna, för att 
representera rättighetshavare som är 
bosatta eller etablerade i andra 
medlemsstater eller utfärda licenser till 
användare som är bosatta eller etablerade i 
andra medlemsstater.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar förhållandet till tjänstedirektivet. Tillägget återspeglar 
kommissionens tolkning av undantaget för immateriella rättigheter enligt kommissionens 
handbok om genomförandet av tjänstedirektivet, GD Inre marknaden och tjänster (2007), 
s. 42.

Ändringsförslag 31
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) När upphovsrättsorganisationer 
etablerar sig som tjänsteleverantörer i 
unionen måste de uppfylla de nationella 
kraven enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden vars syfte är att skapa en 
rättslig ram för att säkerställa friheten att 
etablera och tillhandahålla tjänster mellan 
medlemsstaterna. Det betyder att 
upphovsrättsorganisationerna bör kunna 
tillhandahålla sina tjänster fritt över 
gränserna, för att representera 
rättighetshavare som är bosatta eller 
etablerade i andra medlemsstater eller 

(3) När upphovsrättsorganisationer 
etablerar sig som tjänsteleverantörer i 
unionen måste de uppfylla de nationella 
kraven enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden vars syfte är att skapa en 
rättslig ram för att säkerställa friheten att 
etablera och tillhandahålla tjänster mellan 
medlemsstaterna. Det betyder att 
upphovsrättsorganisationerna bör kunna 
tillhandahålla sina tjänster över gränserna, 
för att representera rättighetshavare som är 
bosatta eller etablerade i andra 
medlemsstater eller utfärda licenser till 
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utfärda licenser till användare som är 
bosatta eller etablerade i andra 
medlemsstater.

användare som är bosatta eller etablerade i 
andra medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 32
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det finns betydande skillnader mellan 
de nationella regler som styr 
upphovsrättsorganisationernas funktion, 
särskilt när det gäller insyn och 
redovisning gentemot medlemmar och 
rättighetshavare. Utöver de svårigheter som 
utländska rättighetshavare står inför när de 
utövar sina rättigheter och det faktum att 
den ekonomiska förvaltningen av 
inkasserade intäkter alltför ofta sköts 
bristfälligt, leder problemen med 
upphovsrättsorganisationernas funktion till 
att upphovsrätt och närstående rättigheter 
utnyttjas ineffektivt på hela den inre 
marknaden, till skada för 
upphovsrättsorganisationernas medlemmar, 
rättighetshavarna och användarna. Sådana 
svårigheter uppstår inte när oberoende 
tjänsteleverantörer för rättighetsförvaltning 
agerar som ombud för rättighetshavarna 
när det gäller att förvalta deras rättigheter 
på en kommersiell grund och hos vilka 
rättighetshavarna inte har rättigheter i 
egenskap av medlemmar.

(4) Det finns betydande skillnader mellan 
de nationella regler som styr 
upphovsrättsorganisationernas funktion, 
särskilt när det gäller insyn och 
redovisning gentemot medlemmar och 
rättighetshavare. Utöver de svårigheter som 
utländska rättighetshavare står inför när de 
utövar sina rättigheter och det faktum att 
den ekonomiska förvaltningen av 
inkasserade intäkter alltför ofta sköts 
bristfälligt, leder problemen med 
upphovsrättsorganisationernas funktion till 
att upphovsrätt och närstående rättigheter 
utnyttjas ineffektivt på hela den inre 
marknaden, till skada för 
upphovsrättsorganisationernas medlemmar, 
rättighetshavarna och användarna. Sådana 
svårigheter uppstår inte när oberoende 
tjänsteleverantörer för rättighetsförvaltning 
agerar som ombud för rättighetshavarna 
när det gäller att förvalta deras rättigheter 
på en kommersiell grund och hos vilka 
rättighetshavarna inte har rättigheter i 
egenskap av medlemmar, förutsatt att de 
inte agerar i direkt konkurrens med 
upphovsrättsorganisationerna när det 
gäller inkassering och fördelning av 
rättighetshavarnas intäkter. I dessa fall är 
kriterierna för upphovsrätter och kontroll 
av medlemmar inte relevanta.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det finns betydande skillnader mellan 
de nationella regler som styr 
upphovsrättsorganisationernas funktion, 
särskilt när det gäller insyn och 
redovisning gentemot medlemmar och 
rättighetshavare. Utöver de svårigheter som 
utländska rättighetshavare står inför när de 
utövar sina rättigheter och det faktum att 
den ekonomiska förvaltningen av 
inkasserade intäkter alltför ofta sköts 
bristfälligt, leder problemen med 
upphovsrättsorganisationernas funktion
till att upphovsrätt och närstående 
rättigheter utnyttjas ineffektivt på hela den 
inre marknaden, till skada för 
upphovsrättsorganisationernas medlemmar, 
rättighetshavarna och användarna. Sådana 
svårigheter uppstår inte när oberoende 
tjänsteleverantörer för 
rättighetsförvaltning agerar som ombud 
för rättighetshavarna när det gäller att 
förvalta deras rättigheter på en 
kommersiell grund och hos vilka 
rättighetshavarna inte har rättigheter i 
egenskap av medlemmar.

(4) Det finns betydande skillnader mellan 
de nationella regler som styr funktionen 
hos organisationer för kollektiv 
förvaltning, särskilt när det gäller insyn 
och redovisning gentemot medlemmar och 
rättighetshavare. Utöver de svårigheter som 
utländska rättighetshavare står inför när de 
utövar sina rättigheter och det faktum att 
den ekonomiska förvaltningen av 
inkasserade intäkter alltför ofta sköts 
bristfälligt, leder problemen med 
funktionen hos organisationer för 
kollektiv förvaltning till att upphovsrätt 
och närstående rättigheter utnyttjas 
ineffektivt och orättvist på hela den inre 
marknaden, till skada för 
upphovsrättsorganisationernas medlemmar, 
rättighetshavarna, användarna och 
konsumenterna.

Or. en

Motivering

Ineffektivitet och insynsproblem berör också oberoende tjänsteleverantörer för kommersiell 
rättighetsförvaltning. Konsumenterna får slutligen betala en stor del av kostnaderna för 
ineffektivitet på marknaden för kreativa verk.

Ändringsförslag 34
Krišjānis Kariņš
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Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det finns betydande skillnader mellan 
de nationella regler som styr 
upphovsrättsorganisationernas funktion, 
särskilt när det gäller insyn och 
redovisning gentemot medlemmar och 
rättighetshavare. Utöver de svårigheter som 
utländska rättighetshavare står inför när de 
utövar sina rättigheter och det faktum att 
den ekonomiska förvaltningen av 
inkasserade intäkter alltför ofta sköts 
bristfälligt, leder problemen med 
upphovsrättsorganisationernas funktion till 
att upphovsrätt och närstående rättigheter 
utnyttjas ineffektivt på hela den inre 
marknaden, till skada för 
upphovsrättsorganisationernas medlemmar, 
rättighetshavarna och användarna. Sådana 
svårigheter uppstår inte när oberoende 
tjänsteleverantörer för rättighetsförvaltning 
agerar som ombud för rättighetshavarna 
när det gäller att förvalta deras rättigheter 
på en kommersiell grund och hos vilka 
rättighetshavarna inte har rättigheter i 
egenskap av medlemmar.

(4) Det finns betydande skillnader mellan 
de nationella regler som styr 
upphovsrättsorganisationernas funktion, 
särskilt när det gäller insyn och 
redovisning gentemot medlemmar och 
rättighetshavare, något som bidrar till en 
fragmentering av den inre marknaden 
inom detta område. Utöver de svårigheter 
som utländska rättighetshavare står inför 
när de utövar sina rättigheter och det 
faktum att den ekonomiska förvaltningen 
av inkasserade intäkter alltför ofta sköts 
bristfälligt, leder problemen med 
upphovsrättsorganisationernas funktion till 
att upphovsrätt och närstående rättigheter 
utnyttjas ineffektivt på hela den inre 
marknaden, till skada för 
upphovsrättsorganisationernas medlemmar, 
rättighetshavarna och användarna, för vilka 
det är för komplicerat att övervaka sina 
immateriella rättigheter i andra 
medlemsländer. Sådana svårigheter 
uppstår inte när oberoende 
tjänsteleverantörer för rättighetsförvaltning 
agerar som ombud för rättighetshavarna 
när det gäller att förvalta deras rättigheter 
på en kommersiell grund och hos vilka 
rättighetshavarna inte har rättigheter i 
egenskap av medlemmar.

Or. lv

Ändringsförslag 35
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Direktivet bör ha som syfte att få 
samordning av de nationella 

utgår
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bestämmelserna om hur 
upphovsrättsorganisationer får inleda sin 
verksamhet för att förvalta upphovsrätt 
och närstående rättigheter, om 
styrelseformerna för dessa organisationer 
och om övervakningsramen, och det 
baserar sig också på artikel 53.1 i 
fördraget. Eftersom det gäller en sektor 
som erbjuder tjänster i hela unionen 
baserar sig direktivet även på artikel 62 i 
fördraget.

Or. en

Motivering

Skälet ska ersättas med de nya skälen 7a och 7b.

Ändringsförslag 36
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Detta direktiv påverkar inte 
bestämmelserna om förvaltning av 
rättigheter för organisationer för kollektiv 
förvaltning, t.ex. utökade kollektiva 
licenser, obligatorisk kollektiv förvaltning 
och rättsliga antaganden om 
representation eller överföring av 
rättigheter.

Or. en

Motivering

Det måste säkerställas att bestämmelserna i direktivet inte påverkar 
licensieringsbestämmelsernas funktion baserat på nämnda rättsliga åtgärder. Samtliga 
verksamhetsområden för organisationer för kollektiv förvaltning, inklusive de som är 
baserade på nämnda rättsliga åtgärder, omfattas därför av direktivets tillämpningsområde. 
Detta förtydligas ytterligare av hänvisningen till organisationer för kollektiv förvaltning.
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Ändringsförslag 37
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Detta direktiv påverkar inte den 
juridiska form som medlemsstaterna 
traditionellt sett väljer för organisationer 
för kollektiv förvaltning. Det bör inte 
krävas av medlemsstaterna att de ändrar 
juridisk form för dessa organisationer. 
Bestämmelserna i direktivet påverkar inte 
rättighetshavares föreningsfrihet och 
deras rättighet att organisera sig.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att direktivet inte får en negativ effekt på etablerade styrningssätt och 
kollektiva förvaltningsorganisationers fungerande interna praxis baserade på tillämplig 
nationell lagstiftning. Detta mål har allmänt sett godtagits av många berörda parter, 
däribland kommissionen.

Ändringsförslag 38
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7c) Avdelningarna I, II och IV i detta 
direktiv ska vara tillämpliga på alla 
upphovsrättsorganisationer som är 
etablerade i unionen. Medlemsstaterna 
får utöka tillämpningsområdet för detta 
direktiv till avdelning I, kapitlen 2–5 i 
avdelning II och avdelning IV med 
undantag för artiklarna 36 och 40 för 
upphovsrättsorganisationer utanför EU 
som utfärdar licenser för användning av 
rättigheter på sina territorier.
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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).

Ändringsförslag 39
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 7d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7d) I detta direktiv omfattar 
organisationer för kollektiv förvaltning 
ideella organisationer som har fått 
tillstånd av fler än en rättighetshavare att 
förvalta upphovsrätt och närstående 
rättigheter som sin huvudverksamhet och 
som ägs eller direkt eller indirekt 
kontrolleras av rättighetshavare. Enskilda 
företag som i sin normala verksamhet är 
engagerade i produktion av innehåll eller 
licensiering av rättigheter på kommersiell 
basis (såsom musikförläggare, 
bokförläggare eller musikföretag) 
omfattas inte av detta direktiv.

Or. en

Motivering

The definition of a collective management organisation should cover all non-profit 
organisations whose main activity is the collection and distribution of licence fees or 
remuneration on behalf of more than one rightholder, regardless of how their ownership or 
control is organised. Under the current draft, collective management organisations, which do 
not have “members” as such might not be covered by the definition. The proposed 
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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.

Ändringsförslag 40
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Friheten att tillhandahålla och utnyttja 
tjänster för kollektiv förvaltning över 
nationella gränser medför att 
rättighetshavarna fritt kan välja 
upphovsrättsorganisation för förvaltning 
av sina rättigheter (såsom rättigheter till 
offentligt framförande eller utsändning) 
och rättighetskategorier (såsom 
utsändningar med interaktiv medverkan 
från allmänheten), förutsatt att 
upphovsrättsorganisationen redan från 
tidigare förvaltar sådana rättigheter eller 
kategorier av rättigheter. Detta innebär att 
rättighetshavare enkelt kan återta sina 
rättigheter eller kategorier av rättigheter 
från en upphovsrättsorganisation och 
anförtro eller överföra alla eller delar av 
dem till en annan 
upphovsrättsorganisation eller en annan 
enhet oberoende av 
upphovsrättsorganisationens eller 
rättighetshavarens hemvist eller 
nationalitet. Upphovsrättsorganisationer
som förvaltar olika typer av verk och andra 
alster, såsom litterära, musikaliska eller 
fotografiska verk, bör också ge 
rättighetshavarna samma flexibilitet när det 
gäller olika typer av verk och andra alster. 
Upphovsrättsorganisationerna bör 
underrätta rättighetshavarna om denna 
möjlighet och se till att de kan utnyttjas 
den på ett så enkelt sätt som möjligt. Detta 
direktiv bör slutligen inte stå i vägen för 

(9) Friheten att utnyttja tjänster för 
kollektiv förvaltning av upphovsrätt och 
närstående rättigheter över nationella 
gränser medför att rättighetshavarna fritt 
kan välja organisation för kollektiv 
förvaltning för förvaltning av sina 
rättigheter (såsom rättigheter till offentligt 
framförande eller utsändning) och 
rättighetskategorier (såsom utsändningar 
med interaktiv medverkan från 
allmänheten), förutsatt att organisationen 
för kollektiv förvaltning redan från tidigare 
förvaltar sådana rättigheter eller kategorier 
av rättigheter. Detta innebär att 
rättighetshavare enkelt kan återta sina 
rättigheter eller kategorier av rättigheter 
från en organisation för kollektiv 
förvaltning och anförtro eller överföra alla 
eller delar av dem till en annan 
organisation för kollektiv förvaltning eller 
en annan enhet oberoende av 
organisationens eller rättighetshavarens 
hemvist eller nationalitet. Organisationer 
för kollektiv förvaltning som förvaltar 
olika typer av verk och andra alster, såsom 
litterära, musikaliska eller fotografiska 
verk, bör också ge rättighetshavarna 
samma flexibilitet när det gäller olika typer 
av verk och andra alster. Organisationerna 
för kollektiv förvaltning bör underrätta 
rättighetshavarna om denna möjlighet och 
se till att de kan utnyttjas den på ett så 
enkelt sätt som möjligt. Detta direktiv bör 
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rättighetshavarnas möjligheter att själva 
förvalta sina rättigheter, även för 
icke-kommersiella användningar.

slutligen inte stå i vägen för 
rättighetshavarnas möjligheter att själva 
förvalta sina rättigheter, även för 
icke-kommersiella användningar.

Or. en

Ändringsförslag 41
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Friheten att tillhandahålla och utnyttja 
tjänster för kollektiv förvaltning över 
nationella gränser medför att 
rättighetshavarna fritt kan välja 
upphovsrättsorganisation för förvaltning av 
sina rättigheter (såsom rättigheter till 
offentligt framförande eller utsändning) 
och rättighetskategorier (såsom 
utsändningar med interaktiv medverkan 
från allmänheten), förutsatt att 
upphovsrättsorganisationen redan från 
tidigare förvaltar sådana rättigheter eller 
kategorier av rättigheter. Detta innebär att 
rättighetshavare enkelt kan återta sina 
rättigheter eller kategorier av rättigheter 
från en upphovsrättsorganisation och 
anförtro eller överföra alla eller delar av 
dem till en annan upphovsrättsorganisation 
eller en annan enhet oberoende av 
upphovsrättsorganisationens eller 
rättighetshavarens hemvist eller 
nationalitet. Upphovsrättsorganisationer 
som förvaltar olika typer av verk och andra 
alster, såsom litterära, musikaliska eller 
fotografiska verk, bör också ge 
rättighetshavarna samma flexibilitet när det 
gäller olika typer av verk och andra alster. 
Upphovsrättsorganisationerna bör 
underrätta rättighetshavarna om denna 
möjlighet och se till att de kan utnyttjas 
den på ett så enkelt sätt som möjligt. Detta 

(9) Friheten att tillhandahålla och utnyttja 
tjänster för kollektiv förvaltning över 
nationella gränser medför att 
rättighetshavarna fritt kan välja 
upphovsrättsorganisation för förvaltning av 
sina rättigheter (såsom rättigheter till 
offentligt framförande eller utsändning) 
och rättighetskategorier (såsom 
utsändningar med interaktiv medverkan 
från allmänheten), förutsatt att 
upphovsrättsorganisationen redan från 
tidigare förvaltar sådana rättigheter eller 
kategorier av rättigheter. Detta innebär att 
rättighetshavare enkelt kan återta sina 
rättigheter eller kategorier av rättigheter 
från en upphovsrättsorganisation och 
anförtro eller överföra alla eller delar av 
dem till en annan upphovsrättsorganisation 
eller en annan enhet oberoende av 
upphovsrättsorganisationens eller 
rättighetshavarens hemvist eller 
nationalitet. Upphovsrättsorganisationer 
som förvaltar verk, olika typer av verk och 
andra alster, såsom litterära, musikaliska 
eller fotografiska verk, bör också ge 
rättighetshavarna samma flexibilitet när det 
gäller olika typer av verk och andra alster. 
Upphovsrättsorganisationerna bör 
underrätta rättighetshavarna om denna 
möjlighet och se till att de kan utnyttjas 
den på ett så enkelt sätt som möjligt. Detta 
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direktiv bör slutligen inte stå i vägen för 
rättighetshavarnas möjligheter att själva 
förvalta sina rättigheter, även för 
icke-kommersiella användningar.

direktiv bör slutligen inte stå i vägen för 
rättighetshavarnas möjligheter att själva 
förvalta sina rättigheter, även för 
icke-kommersiella användningar, eller 
tillgängliggörande av verk på en offentlig 
domän.

Or. en

Motivering

Rättighetshavarna bör få behålla rättigheten att fritt bestämma över rättigheterna till sina 
egna verk, inklusive rätten att tillgängliggöra ett verk på en offentlig domän.

Ändringsförslag 42
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Ett enskilt utövande av ekonomisk 
ensamrätt, vilket ofta är fallet inom den 
audiovisuella sektorn, är också förenligt 
med målen för den inre marknaden och 
minskar risken för fragmentering tack 
vare konsolideringen av 
utnyttjanderättigheter för producenter.

Or. en

Ändringsförslag 43
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Medlemmarna i 
upphovsrättsorganisationer bör kunna 
delta i bolagsstämman med rösträtt, och 
eventuella begränsningar av dessa 

(12) Alla medlemmar i organisationer för 
kollektiv förvaltning bör kunna delta i 
bolagsstämman med rösträtt, och 
eventuella begränsningar av dessa 
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rättigheter måste vara skäliga och 
proportionerliga. Det bör vara enkelt att 
utöva rösträtt.

rättigheter måste vara skäliga och 
proportionerliga. Det bör vara enkelt att 
utöva rösträtt, och när så är möjligt kunna 
rösta på elektronisk väg.

Or. en

Motivering

Ett inkluderande och effektivt medlemsdeltagande bör uppmuntras. [Överensstämmer med 
CULT-utskottet förslag till yttrande.]

Ändringsförslag 44
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Medlemmarna bör kunna ta del av 
övervakningen av 
upphovsrättsorganisationernas
verksamhet. För detta bör 
upphovsrättsorganisationerna inrätta en 
övervakningsfunktion som är anpassad till 
den organisatoriska strukturen och som ger 
medlemmarna möjlighet att vara 
representerade i det organ som utövar 
denna funktion. För att undvika orimlig 
belastning på mindre 
upphovsrättsorganisationer och för att 
skyldigheterna enligt detta direktiv ska 
vara proportionerliga bör medlemsstaterna 
enligt eget övervägande kunna tillåta att de 
minsta upphovsrättsorganisationerna inte 
inrättar en sådan övervakningsfunktion.

(13) Medlemmarna bör kunna ta del av 
övervakningen av den verksamhet som 
bedrivs av organisationer för kollektiv 
förvaltning. För detta bör 
organisationerna för kollektiv förvaltning
inrätta en övervakningsfunktion som är 
anpassad till den organisatoriska strukturen 
och som ger de olika 
medlemskategorierna möjlighet att på ett 
rättvist och balanserat sätt vara 
representerade i det organ som utövar 
denna funktion. För att undvika orimlig 
belastning på mindre 
upphovsrättsorganisationer och för att 
skyldigheterna enligt detta direktiv ska 
vara proportionerliga bör medlemsstaterna 
enligt eget övervägande kunna tillåta att de 
minsta upphovsrättsorganisationerna inte 
inrättar en sådan övervakningsfunktion.

Or. en

Ändringsförslag 45
Amelia Andersdotter
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Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Medlemmarna bör kunna ta del av 
övervakningen av 
upphovsrättsorganisationernas 
verksamhet. För detta bör 
upphovsrättsorganisationerna inrätta en 
övervakningsfunktion som är anpassad till 
den organisatoriska strukturen och som ger 
medlemmarna möjlighet att vara 
representerade i det organ som utövar 
denna funktion. För att undvika orimlig 
belastning på mindre 
upphovsrättsorganisationer och för att 
skyldigheterna enligt detta direktiv ska 
vara proportionerliga bör 
medlemsstaterna enligt eget övervägande 
kunna tillåta att de minsta 
upphovsrättsorganisationerna inte 
inrättar en sådan övervakningsfunktion.

(13) Medlemmarna bör kunna ta del av 
övervakningen av den verksamhet som 
bedrivs av organisationer för kollektiv 
förvaltning. För detta bör 
organisationerna för kollektiv förvaltning
inrätta en övervakningsfunktion som är 
anpassad till den organisatoriska strukturen 
och som ger medlemmarna, som 
representerar olika kategorier av 
rättighetshavare, möjlighet att vara 
representerade i det organ som utövar 
denna funktion.

Or. en

Motivering

Att exkludera små organisationer för kollektiv förvaltning från olika sorters 
övervakningsfunktioner är inte förenligt med direktivets syfte. Även små företag och 
organisationer behöver normalt sett en styrelse. De olika medlemskategorierna behöver 
lämplig representation. Dessutom bör detta skäl vara förenligt med omarbetningarna av 
artiklarna 8.3 och 20.5. [Överensstämmer med CULT-utskottets och IMCO-utskottets förslag 
till yttrande.]

Ändringsförslag 46
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) En upphovsrättsorganisation
inkasserar, förvaltar och fördelar intäkterna 

(15) En organisation för kollektiv 
förvaltning inkasserar, förvaltar och 
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från rättigheter som rättighetshavarna har 
anförtrott dem. Dessa intäkter tillhör i 
slutändan rättighetshavarna, som kan vara 
medlemmar i den organisationen eller i en 
annan organisation. Det är därför viktigt att 
upphovsrättsorganisationerna utövar 
yttersta aktsamhet vid inkassering, 
förvaltning och fördelning av intäkterna. 
För korrekt fördelning krävs att 
upphovsrättsorganisationerna håller 
välfungerande register över medlemskap, 
licenser och utnyttjande av verk och andra 
alster. Där det är lämpligt bör också 
rättighetshavare och användare lämna in 
uppgifter som verifieras av 
upphovsrättsorganisationerna. De belopp 
som har inkasserats för rättighetshavarnas 
räkning bör förvaltas separat från 
upphovsrättsorganisationernas egna 
tillgångar och om de investeras i väntan på 
fördelningen till rättighetshavarna bör detta 
göras enligt investeringsprinciper som har 
fastslagits vid 
upphovsrättsorganisationens
bolagsstämma. Med tanke på kvalificerat 
skydd för rättighetshavarnas rättigheter och
för att säkerställa att alla intäkter som 
härrör från utnyttjandet av deras rättigheter 
fördelas till rättighetshavarna, bör de 
investeringar som görs och hålls av en 
upphovsrättsorganisation förvaltas i 
enlighet med kriterier som förpliktar 
organisationen att agera aktsamt, samtidigt 
som den ges möjlighet att fatta beslut om 
den säkraste och effektivaste 
investeringspolitiken. Detta bör ge 
upphovsrättsorganisationen möjlighet att 
välja en fördelning av tillgångar som är 
bäst lämpad med tanke på hur de 
investerade intäkterna utsätts för risker och 
som inte i onödan äventyrar de 
rättighetsintäkter som rättighetshavarna är 
berättigade till. För att säkerställa att de 
belopp som ska tillfalla rättighetshavarna 
fördelas korrekt och effektivt är det också 
nödvändigt att kräva att 
upphovsrättsorganisationerna vidtar 
tillbörliga och rimliga åtgärder med god 

fördelar intäkterna från rättigheter som 
rättighetshavarna har anförtrott dem. Dessa 
intäkter tillhör i slutändan 
rättighetshavarna, som kan vara 
medlemmar i den organisationen eller i en 
annan organisation. Det är därför viktigt att 
organisationerna för kollektiv förvaltning
utövar yttersta aktsamhet vid inkassering, 
förvaltning och fördelning av intäkterna. 
För korrekt fördelning krävs att 
organisationerna för kollektiv förvaltning
håller välfungerande register över 
medlemskap, licenser och utnyttjande av 
verk och andra alster. Där det är lämpligt 
bör också rättighetshavare och användare 
lämna in uppgifter som verifieras av 
organisationerna för kollektiv förvaltning. 
De belopp som har inkasserats för 
rättighetshavarnas räkning bör förvaltas 
separat från de kollektiva 
förvaltningsorganisationernas egna 
tillgångar och om de investeras i väntan på 
fördelningen till rättighetshavarna bör detta 
göras enligt investeringsprinciper som har 
fastslagits vid den kollektiva 
förvaltningsorganisationens
bolagsstämma. Med tanke på kvalificerat 
skydd för rättighetshavarnas rättigheter och 
för att säkerställa att alla intäkter som 
härrör från utnyttjandet av deras rättigheter 
fördelas till rättighetshavarna, bör de 
investeringar som görs och hålls av en 
organisation för kollektiv förvaltning
förvaltas i enlighet med kriterier som 
förpliktar organisationen att agera aktsamt, 
samtidigt som den ges möjlighet att fatta 
beslut om den säkraste och effektivaste 
investeringspolitiken. Detta bör ge 
organisationen för kollektiv förvaltning 
möjlighet att välja en säker och 
vinstgivande fördelning av tillgångar som
förhindrar att de investerade intäkterna 
utsätts för risker och som inte i onödan 
äventyrar de rättighetsintäkter som 
rättighetshavarna är berättigade till. För att 
säkerställa att de belopp som ska tillfalla 
rättighetshavarna fördelas korrekt och 
effektivt är det också nödvändigt att kräva 
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vilja för att identifiera och lokalisera 
relevanta rättighetshavare. Det är också 
lämpligt att låta medlemmarna i 
upphovsrättsorganisationer ge sitt 
medgivande till regler för situationer där 
inkasserade belopp inte kan fördelas för att 
det inte har gått att identifiera eller 
lokalisera en rättighetshavare.

att organisationerna för kollektiv 
förvaltning vidtar tillbörliga och rimliga 
åtgärder med god vilja för att identifiera 
och lokalisera relevanta rättighetshavare. 
Det är också lämpligt att låta 
medlemmarna i organisationer för 
kollektiv förvaltning ge sitt medgivande 
till regler för situationer där inkasserade 
belopp inte kan fördelas för att det inte har 
gått att identifiera eller lokalisera en 
rättighetshavare.

Or. en

Motivering

För att förhindra onödiga risker för de intäkter som tillhör rättighetshavarna bör 
organisationer för kollektiv förvaltning välja en säker strategi som innebär låg risk. 
[Överensstämmer med IMCO:s förslag till yttrande.]

Ändringsförslag 47
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Om utestående belopp till 
rättighetshavarna inte kan fördelas på 
grund av att organisationen för kollektiv 
förvaltning inte kan identifiera och 
lokalisera rättighetshavarna, och om 
organisationen i sådana fall tillåts behålla 
pengarna och använda dem till annat 
innebär det att organisationen inte 
uppmuntras att noggrant leta efter de
rätta rättighetshavarna. Eftersom det är 
medlemsstaterna som bär huvudansvaret 
för kulturpolitiken är det lämpligt att de 
pengar som inte kan fördelas i stället 
betalas till en fond som upprättas och 
förvaltas för detta syfte av den 
medlemsstat där pengarna inkasserades. 
Fonden kan sedan användas för 
fordringar från rättighetshavare som ger 
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sig till känna. Dessutom kommer varje 
medlemsstat att bestämma hur pengarna i 
fonden ska användas för relaterade 
syften, t.ex. för att betala rättighetshavare 
i enlighet med direktiv 2012/28/EU om 
viss tillåten användning av anonyma verk
samt för att digitalisera och restaurera 
vårt kulturarv och främja kulturell 
mångfald.

Or. en

Motivering

Att tillåta organisationer för kollektiv förvaltning att behålla pengar som inte kan fördelas 
kommer inte att uppmuntra organisationerna att göra sitt yttersta för att hitta de riktiga 
rättighetshavarna. Dessutom gör en fond det möjligt att samordna detta direktiv med 
direktivet om anonyma verk. En fond som förvaltas av medlemsstaterna kan också vara 
positivt för främjandet av den kulturella mångfalden. Se även ändringsförslaget till 
artikel 12.2.

Ändringsförslag 48
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Skäliga affärsvillkor för licensieringen 
är särskilt viktiga för att säkerställa att 
användarna kan skaffa licens för de verk 
och andra skyddade alster vars rättigheter 
upphovsrättsorganisationen representerar 
och för att säkerställa ersättningen till 
rättighetshavarna. 
Upphovsrättsorganisationerna och 
användarna bör därför licensförhandla med 
god vilja och tillämpa tariffer som fastställs 
enligt objektiva kriterier.

(18) Skäliga affärsvillkor för licensieringen 
är särskilt viktiga för att säkerställa att 
användarna kan skaffa licens för de verk 
och andra skyddade alster vars rättigheter 
upphovsrättsorganisationen representerar 
och för att säkerställa ersättningen till 
rättighetshavarna. 
Upphovsrättsorganisationerna och 
användarna bör därför licensförhandla med 
god vilja och tillämpa tariffer som fastställs 
enligt objektiva och icke-diskriminerande
kriterier. Tarifferna bör vara rimliga i 
förhållande till det ekonomiska 
handelsvärdet på användningen av 
rättigheterna.

Or. en
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Motivering

Bör återspegla EU-domstolens rättspraxis [C-52/07, Kanal 5 och TV4 mot STIM]. I egenskap 
av leverantörer med monopol, har organisationer för kollektiv förvaltning få incitament för 
att inte ta ut överdrivna tariffer.

Ändringsförslag 49
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att öka insynen och förhindra 
att användarna får mer än en faktura för 
samma rättigheter i samma verk bör 
upphovsrättsorganisationerna vara 
skyldiga att samarbeta nära med 
varandra. Samarbetet bör omfatta delande 
av information om licenser och 
användning av verk i en gemensam 
databas, samordnad och gemensam 
fakturering samt inkassering av 
rättighetsintäkter.

Or. en

Motivering

Att användare av upphovsrättigheter faktureras dubbelt är ett återkommande och vanligt 
problem. Enligt kommissionens konsekvensbedömning kan så mycket som 10–30 procent av 
de royaltyer som faktureras användare beröras av dubbel fakturering. [I enlighet med 
förslaget till yttrande från IMCO-utskottet.]

Ändringsförslag 50
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att se till att rättighetshavarna kan 
övervaka hur deras 
upphovsrättsorganisationer fungerar och 
jämföra resultaten, bör 

(20) För att se till att rättighetshavarna kan 
övervaka hur deras 
upphovsrättsorganisationer fungerar och 
jämföra resultaten, bör 
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upphovsrättsorganisationerna offentliggöra 
en årlig insynsrapport som innehåller 
jämförbar reviderad finansiell information 
som särskilt gäller 
upphovsrättsorganisationsverksamheten.
Upphovsrättsorganisationerna bör också 
offentliggöra en årlig specialrapport om 
användningen av de belopp som avdelats 
för sociala, kulturella och 
utbildningsrelaterade tjänster. För att 
undvika orimlig belastning på mindre 
upphovsrättsorganisationer och för att 
skyldigheterna enligt detta direktiv ska 
vara proportionerliga, bör 
medlemsstaterna enligt eget övervägande 
kunna undanta de minsta 
upphovsrättsorganisationerna från vissa 
skyldigheter rörande insyn.

upphovsrättsorganisationerna offentliggöra 
en årlig insynsrapport som innehåller 
jämförbar reviderad finansiell information 
som särskilt gäller 
upphovsrättsorganisationsverksamheten.
Upphovsrättsorganisationerna bör också 
offentliggöra en årlig specialrapport om 
användningen av de belopp som avdelats 
för sociala, kulturella och 
utbildningsrelaterade tjänster.

Or. en

Motivering

Att undanta små organisationer för kollektiv förvaltning från kraven på rapportering skulle 
strida mot direktivets syfte. Detta skäl bör dessutom överensstämma med ändringarna av 
artiklarna 8.3 och 20.5. [I enlighet med förslaget till yttrande från IMCO-utskottet.]

Ändringsförslag 51
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas bestämmelser om 
förvaltning av rättigheter, t.ex. kollektiva 
avtalslicenser med utsträckt verkan, 
obligatorisk kollektiv förvaltning, legala 
presumtioner om representation eller 
överlåtelse av rättigheter, under 
förutsättning att bestämmelserna är 
förenliga med EU-lagstiftningen samt 
med unionens och medlemsstaternas 
internationella skyldigheter. När det 
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gäller obligatorisk kollektiv förvaltning 
för alla verk i en relevant kategori av 
rättigheter eller en viss typ av innehåll är 
kravet på att offentliggöra repertoaren 
onödigt när bara en aktivt har beviljats 
tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 52
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) När det gäller musik på nätet är 
kollektiv förvaltning av upphovsrättigheter 
på territoriell basis fortfarande normen, och 
därför är det ytterst viktigt att skapa 
betingelser där 
upphovsrättsorganisationerna kan fungera 
så effektivt som möjligt i en miljö som är 
allt mer gränsöverskridande. Det är därför 
på sin plats att tillhandahålla en 
uppsättning regler som samordnar de 
grundläggande villkoren för 
upphovsrättsorganisationernas 
gränsöverskridande kollektiva licensiering 
av näträttigheter till musikaliska verk.
Bestämmelserna bör säkerställa den 
minimikvalitet som krävs för 
upphovsrättsorganisationernas 
gränsöverskridande tjänster, särskilt i fråga 
om insyn i den repertoar de representerar 
och möjligheten att kontrollera att de 
finansiella flöden som gäller användningen 
av rättigheter är korrekta. Det bör också 
finnas en ram som ger tillgång till frivillig 
aggregering av musikrepertoar, vilket 
minskar antalet licenser som en användare 
behöver för att driva en gränsöverskridande 
tjänst. Bestämmelserna bör göra det 
möjligt för en upphovsrättsorganisation att 
begära att en annan 

(24) När det gäller musik på nätet är 
kollektiv förvaltning av upphovsrättigheter 
på territoriell basis fortfarande normen, och 
därför är det ytterst viktigt att skapa 
betingelser där 
upphovsrättsorganisationerna kan fungera 
så effektivt som möjligt i en miljö som är 
allt mer gränsöverskridande. Det är därför 
på sin plats att tillhandahålla en 
uppsättning regler som samordnar de 
grundläggande villkoren för 
upphovsrättsorganisationernas 
gränsöverskridande kollektiva licensiering 
av näträttigheter till musikaliska verk.
Bestämmelserna bör säkerställa den 
minimikvalitet som krävs för 
upphovsrättsorganisationernas 
gränsöverskridande tjänster, särskilt i fråga 
om insyn i den repertoar de representerar 
och möjligheten att kontrollera att de 
finansiella flöden som gäller användningen 
av rättigheter är korrekta. Det bör också 
finnas en ram som ger tillgång till frivillig 
aggregering av musikrepertoar, vilket 
minskar antalet licenser som en användare 
behöver för att driva en gränsöverskridande 
tjänst. Bestämmelserna bör göra det 
möjligt för en upphovsrättsorganisation att 
begära att en annan 
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upphovsrättsorganisation representerar 
dess repertoar på en gränsöverskridande 
grund om den inte på egen hand kan 
uppfylla kravet. Det bör finnas en 
skyldighet för den tillfrågade 
organisationen, förutsatt att den aggregerar 
repertoar och erbjuder eller utfärder 
gränsöverskridande licenser, att godta den 
begärande organisationens tillstånd.
Utvecklandet av unionsomfattande lagliga 
tjänster för musik på nätet bör också bidra 
till kampen mot piratverksamhet.

upphovsrättsorganisation representerar 
dess repertoar på en gränsöverskridande 
grund om den inte på egen hand kan 
uppfylla kravet. Det bör finnas en 
skyldighet för den tillfrågade 
organisationen, förutsatt att den aggregerar 
repertoar och erbjuder eller utfärder 
gränsöverskridande licenser, att godta den 
begärande organisationens tillstånd, utan 
att missbruka sin ställning på marknaden.
Utvecklandet av unionsomfattande lagliga 
tjänster för musik på nätet bör också bidra 
till att minska otillåten kopiering av 
musik.

Or. en

Motivering

En kollektiv förvaltningsorganisations effektivitet beror på kontrollen av 
konkurrensbegränsande effekter. Förbättrat språk. [I enlighet med förslaget till yttrande från 
IMCO-utskottet.]

Ändringsförslag 53
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) När det gäller musik på nätet är 
kollektiv förvaltning av upphovsrättigheter 
på territoriell basis fortfarande normen, 
och därför är det ytterst viktigt att skapa 
betingelser där 
upphovsrättsorganisationerna kan fungera 
så effektivt som möjligt i en miljö som är 
allt mer gränsöverskridande. Det är därför 
på sin plats att tillhandahålla en 
uppsättning regler som samordnar de 
grundläggande villkoren för 
upphovsrättsorganisationernas 
gränsöverskridande kollektiva licensiering 
av näträttigheter till musikaliska verk.
Bestämmelserna bör säkerställa den 

(24) Till skillnad från andra kreativa 
branscher där direktlicensiering spelar en 
mer framträdande roll är kollektiv 
förvaltning av upphovsrättigheter på 
territoriell basis fortfarande normen i 
musiksektorn. Därför är det ytterst viktigt 
att skapa betingelser där 
upphovsrättsorganisationerna kan fungera 
så effektivt som möjligt i en miljö som är 
allt mer gränsöverskridande. Det är därför 
på sin plats att tillhandahålla en 
uppsättning regler som samordnar de 
grundläggande villkoren för 
upphovsrättsorganisationernas 
gränsöverskridande kollektiva licensiering 
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minimikvalitet som krävs för 
upphovsrättsorganisationernas 
gränsöverskridande tjänster, särskilt i fråga 
om insyn i den repertoar de representerar 
och möjligheten att kontrollera att de 
finansiella flöden som gäller användningen 
av rättigheter är korrekta. Det bör också 
finnas en ram som ger tillgång till frivillig 
aggregering av musikrepertoar, vilket 
minskar antalet licenser som en användare 
behöver för att driva en gränsöverskridande 
tjänst. Bestämmelserna bör göra det 
möjligt för en upphovsrättsorganisation att 
begära att en annan 
upphovsrättsorganisation representerar 
dess repertoar på en gränsöverskridande 
grund om den inte på egen hand kan 
uppfylla kravet. Det bör finnas en 
skyldighet för den tillfrågade 
organisationen, förutsatt att den aggregerar 
repertoar och erbjuder eller utfärder 
gränsöverskridande licenser, att godta den 
begärande organisationens tillstånd.
Utvecklandet av unionsomfattande lagliga 
tjänster för musik på nätet bör också bidra 
till kampen mot piratverksamhet.

av näträttigheter till musikaliska verk.
Bestämmelserna bör säkerställa den 
minimikvalitet som krävs för 
upphovsrättsorganisationernas 
gränsöverskridande tjänster, särskilt i fråga 
om insyn i den repertoar de representerar 
och möjligheten att kontrollera att de 
finansiella flöden som gäller användningen 
av rättigheter är korrekta. Det bör också 
finnas en ram som ger tillgång till frivillig 
aggregering av musikrepertoar, vilket 
minskar antalet licenser som en användare 
behöver för att driva en gränsöverskridande 
tjänst. Bestämmelserna bör göra det 
möjligt för en upphovsrättsorganisation att 
begära att en annan 
upphovsrättsorganisation representerar 
dess repertoar på en gränsöverskridande 
grund om den inte på egen hand kan 
uppfylla kravet. Det bör finnas en 
skyldighet för den tillfrågade 
organisationen, förutsatt att den aggregerar 
repertoar och erbjuder eller utfärder 
gränsöverskridande licenser, att godta den 
begärande organisationens tillstånd.
Utvecklandet av unionsomfattande lagliga 
tjänster för musik på nätet bör också bidra 
till kampen mot piratverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 54
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Genom digital teknik kan 
upphovsrättsorganisationerna genomföra 
automatisk övervakning av hur 
licensinnehavarna använder de licensierade 
musikaliska verken och underlätta 
faktureringen. Användning av 
branschnormer för musikanvändning, 

(27) Genom digital teknik kan 
upphovsrättsorganisationerna genomföra 
automatisk övervakning av hur 
licensinnehavarna använder de licensierade 
musikaliska verken och underlätta 
faktureringen. Användning av 
branschnormer för musikanvändning, 
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försäljningsrapportering och fakturering är 
avgörande för effektivare utväxling av 
uppgifter mellan 
upphovsrättsorganisationer och användare.
Övervakningen av hur licenser används bör 
göras med respekt för grundläggande 
rättigheter, dvs. rätten till respekt för 
privat- och familjeliv och skyddet av 
uppgifter. För att säkerställa att dessa 
effektivitetsvinster ger snabbare hantering 
av ekonomiska uppgifter och i slutändan 
snabbare betalningar till rättighetshavarna 
bör upphovsrättsorganisationerna vara 
skyldiga att utan dröjsmål fakturera 
tjänsteleverantörerna och fördela 
utestående belopp till rättighetshavarna.
För att detta krav ska fungera effektivt är 
det nödvändigt att licensinnehavarna gör 
allt som står i deras makt för att ge 
upphovsrättsorganisationerna korrekta och 
regelbundna rapporter om hur verken 
används. Upphovsrättsorganisationerna 
behöver inte godta rapporter från 
användarna i godtyckligt format när det 
finns allmänt gällande branschnormer.

försäljningsrapportering och fakturering är 
avgörande för effektivare utväxling av 
uppgifter mellan 
upphovsrättsorganisationer och användare.
Övervakningen av hur licenser används bör 
göras med respekt för grundläggande 
rättigheter, dvs. rätten till respekt för 
privat- och familjeliv och skyddet av 
uppgifter. För att säkerställa att dessa 
effektivitetsvinster ger snabbare hantering 
av ekonomiska uppgifter och i slutändan 
snabbare betalningar till rättighetshavarna 
bör upphovsrättsorganisationerna vara 
skyldiga att utan dröjsmål fastställa rutiner 
för samarbete sinsemellan för att se till att 
varje användare får en enda gemensam 
faktura och för att fördela utestående 
belopp till rättighetshavarna. För att detta 
krav ska fungera effektivt är det 
nödvändigt att licensinnehavarna gör allt 
som står i deras makt för att ge 
upphovsrättsorganisationerna korrekta och 
regelbundna rapporter om hur verken 
används. Upphovsrättsorganisationerna 
behöver inte godta rapporter från 
användarna i godtyckligt format när det 
finns allmänt gällande branschnormer.

Or. en

Motivering

Höga transaktionskostnader, t.ex. flera eller komplicerade fakturor, är ett stort hinder på den 
europeiska marknaden för licensiering av upphovsrättigheter. [I enlighet med förslaget till 
yttrande från IMCO-utskottet.]

Ändringsförslag 55
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Sändningsföretagen har i allmänhet en 
licens från en lokal 

(35) Sändningsföretagen har i allmänhet en
heltäckande licens från en lokal 
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upphovsrättsorganisation för sina egna 
utsändningar av radio- och teveprogram 
som innehåller musikaliska verk. En 
sådan licens är ofta begränsad till 
utsändningar. För att göra sådana 
utsändningar tillgängliga också på nätet 
krävs en licens för näträttigheter till 
musikaliska verk. För att underlätta
licensiering av näträttigheter för musik 
när det gäller samtidig och fördröjd 
sändning på nätet av teve- och 
radiosändningar är det nödvändigt att få 
ett undantag från de regler som annars 
gäller för gränsöverskridande licensiering 
av musikaliska verk för användning på 
nätet. Ett sådant undantag bör begränsas
till vad som är nödvändigt för att få 
tillgång till teve- eller radioprogram på 
nätet och till material som har ett klart 
och underordnat förhållande till 
originalsändningen och som produceras 
t.ex. för komplettering, förhandstitt eller 
recension av teve- eller radioprogrammet i 
fråga. Undantaget bör inte fungera så att 
konkurrensen snedvrids jämfört med andra 
tjänster som ger konsumenterna tillgång till 
enskilda musikaliska eller audiovisuella 
verk på nätet eller leda till begränsande 
förfaranden såsom uppdelning av 
marknader eller kunder i strid med 
artikel 101 eller 102 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

upphovsrättsorganisation för rättigheterna 
till den världsomspännande repertoaren 
av musikaliska verk för att överföra till 
och tillgängliggöra för allmänheten sina 
radio- och teveprogram samt 
onlinetjänster med anknytning till deras 
sändningar, såsom material som 
kompletterar, berikar eller på annat sätt 
utökar sändningsföretagets 
programutbud. Dessa heltäckande 
licenser för sändningsföretag svarar mot 
ett faktiskt behov samtidigt som de är 
väletablerade och allmänt accepterade av 
rättighetshavare, sändningsföretag och 
upphovsrättsorganisationer. Detta direktiv 
bör därför hålla kvar vid denna 
etablerade praxis för att undvika att olika 
regler tillämpas för licensiering av 
sändningsföretags offline- och 
onlinetjänster. Därför är det nödvändigt
att undanta upphovsrättsorganisationer
från tillämpningen av avdelning III när
de licensierar onlinetjänster som har 
anknytning till deras sändningstjänster 
offline till sändningsföretag. Detta bör 
inte fungera så att konkurrensen snedvrids 
jämfört med andra tjänster som ger 
konsumenterna tillgång till enskilda 
musikaliska eller audiovisuella verk på 
nätet eller leda till begränsande förfaranden 
såsom uppdelning av marknader eller 
kunder och bör alltjämt vara förenligt med
den nationella lagstiftningen och 
EU-lagstiftningen, framför allt artikel 101 
eller 102 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Motivering

I sina onlinetjänster inkluderar sändningsföretagen inte bara sända program eller delar av 
dem utan också annat programmaterial som tillhandahålls under sändningsföretagets 
redaktionella kontroll och ansvar och som vanligtvis har anknytning till dess offlinetjänster. 
Eftersom sändningsföretagen och rättighetshavarna till musikverken eller 
upphovsrättsorganisationerna i fråga kommer att avtala om det exakta tillämpningsområdet 
och för och omfattningen av detta material bör dessa områden inte fastställas i förväg i 
direktivet.
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Ändringsförslag 56
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Det är nödvändigt att säkerställa att 
bestämmelserna i den nationella 
lagstiftning som antas enligt detta direktiv 
verkställs effektivt.
Upphovsrättsorganisationerna bör erbjuda 
sina medlemmar särskilda förfaranden för 
hantering av klagomål och lösning av 
tvister. Dessa förfaranden bör också vara 
tillgängliga för andra rättighetshavare som 
en upphovsrättsorganisation representerar.
Det är också på sin plats att säkerställa att 
medlemsstaterna har oberoende, opartiska 
och effektiva organ som kan lösa 
kommersiella tvister mellan 
upphovsrättsorganisationer och användare 
rörande gällande eller föreslagna 
licensieringsvillkor eller situationer där en 
begäran om licens har avslagits. Vidare kan 
bestämmelserna om gränsöverskridande 
licensiering av näträttigheter för 
musikaliska verk försvagas om dispyter 
mellan upphovsrättsorganisationer och 
motparter inte får en snabb och effektiv 
lösning genom oberoende och opartiska 
organ. Därför är det på sin plats att, utan att 
det påverkar rättigheten att vända sig till 
domstol, tillhandahålla ett enkelt 
tillgängligt, effektivt och opartiskt 
förfarande utanför domstol för att lösa 
konflikter mellan å ena sidan 
upphovsrättsorganisationer och å andra 
sidan leverantörer av musiktjänster på 
nätet, rättighetshavare och andra 
upphovsrättsorganisationer.

(36) Det är nödvändigt att säkerställa att 
bestämmelserna i den nationella 
lagstiftning som antas enligt detta direktiv 
verkställs effektivt.
Upphovsrättsorganisationerna bör erbjuda 
sina medlemmar särskilda förfaranden för 
hantering av klagomål och lösning av 
tvister. Dessa förfaranden bör också vara 
tillgängliga för andra rättighetshavare som 
en upphovsrättsorganisation representerar.
Det är också på sin plats att säkerställa att 
medlemsstaterna har oberoende, opartiska 
och effektiva organ som kan lösa 
kommersiella tvister mellan 
upphovsrättsorganisationer och användare 
rörande gällande eller föreslagna 
licensieringsvillkor eller situationer där en 
begäran om licens har avslagits. Vidare kan 
bestämmelserna om gränsöverskridande 
licensiering av näträttigheter för 
musikaliska verk försvagas om dispyter 
mellan upphovsrättsorganisationer och 
motparter inte får en snabb och effektiv 
lösning genom oberoende och opartiska 
organ. Därför är det på sin plats att, utan att 
det påverkar rättigheten att vända sig till 
domstol, tillhandahålla ett enkelt 
tillgängligt, effektivt och opartiskt 
förfarande utanför domstol för att lösa 
konflikter mellan å ena sidan 
upphovsrättsorganisationer och å andra 
sidan leverantörer av musiktjänster på 
nätet, rättighetshavare och andra 
upphovsrättsorganisationer. Dessa organ 
för tvistlösning bör ha särskild kunskap i 
frågor som rör immateriella rättigheter 
och de bör grunda sina beslut på objektiva 
standarder och kriterier, såsom ”rättvist 
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handelsvärde” som inrättats av 
EU-domstolen. För att säkra betalningar 
bör det införas ett krav på att användarna 
ska utföra betalningar till 
organisationerna för kollektiv förvaltning, 
medan processen pågår, enligt den 
befintliga tariffen om en sådan finns eller 
utifrån ett interimistiskt beslut från 
domstolen om tariffen inte har fastställts 
på förhand.

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.

Ändringsförslag 57
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Dessutom bör medlemsstaterna inrätta 
lämpliga förfaranden som gör det möjligt 
att lämna klagomål rörande
upphovsrättsorganisationer som inte 
efterlever lagstiftningen och för att i 
förekommande fall ålägga lämpliga, 
effektiva, proportionella och avskräckande 
påföljder. Medlemsstaterna bör avgöra 

(37) Dessutom bör medlemsstaterna inrätta 
lämpliga förfaranden som gör det möjligt 
att lämna klagomål rörande organisationer 
för kollektiv förvaltning som inte 
efterlever lagstiftningen och för att i 
förekommande fall ålägga lämpliga, 
effektiva, proportionella och avskräckande 
påföljder eller åtgärder. Medlemsstaterna 
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vilka myndigheter som ska ha ansvaret för 
administrering av klagomålsförfaranden 
och påföljder. För att säkerställa att kraven 
rörande gränsöverskridande licensiering 
efterlevs bör det finnas särskilda 
bestämmelser om övervakning av hur de 
uppfylls. För detta bör medlemsstaternas 
behöriga myndigheter och 
Europeiska kommissionen samarbeta 
sinsemellan.

bör avgöra vilka myndigheter som ska ha 
ansvaret för administrering av 
klagomålsförfaranden och påföljder. För att 
säkerställa att kraven rörande 
gränsöverskridande licensiering efterlevs 
bör det finnas särskilda bestämmelser om 
övervakning av hur de uppfylls. För detta 
bör medlemsstaternas behöriga 
myndigheter och 
Europeiska kommissionen samarbeta 
sinsemellan.

Or. en

Motivering

Förtydligande av medlemsstaternas alternativ för att säkerställa att reglerna efterlevs. [I 
enlighet med förslaget till yttrande från CULT-utskottet.]

Ändringsförslag 58
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Bestämmelserna i detta direktiv 
påverkar inte tillämpandet av 
konkurrenslagstiftningens regler och annan 
relevant lagstiftning inom andra områden 
såsom sekretess, affärshemligheter, 
integritet, tillgång till handlingar, avtalsrätt 
och internationell privaträtt rörande 
lagkonflikter och domstolars behörighet.

(43) Bestämmelserna i detta direktiv 
påverkar inte tillämpandet av 
konkurrenslagstiftningens regler och annan 
relevant lagstiftning inom andra områden 
såsom sekretess, framför allt när det gäller 
enskilda avtal och avtal om tystnadsplikt,
affärshemligheter, integritet, tillgång till 
handlingar, avtalsrätt och internationell 
privaträtt rörande lagkonflikter och 
domstolars behörighet.

Or. en
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Ändringsförslag 59
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs krav som behövs 
för att säkerställa att
upphovsrättsorganisationerna förvaltar 
upphovsrätt och närstående rättigheter på 
ett välfungerande sätt. Likaså fastställs 
krav för upphovsrättsorganisationernas 
gränsöverskridande licensiering av 
upphovsrättigheter till musikaliska verk 
som utnyttjas på nätet.

I detta direktiv fastställs krav som behövs 
för att säkerställa att organisationerna för 
kollektiv förvaltning förvaltar upphovsrätt 
och närstående rättigheter på ett 
välfungerande sätt. Likaså fastställs krav 
för upphovsrättsorganisationernas 
gränsöverskridande licensiering av 
upphovsrättigheter till musikaliska verk 
som utnyttjas på nätet.

Or. en

Ändringsförslag 60
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avdelningarna I, II och IV med undantag 
för artiklarna 36 och 40 ska vara 
tillämpliga på alla 
upphovsrättsorganisationer som är 
etablerade i unionen.

Avdelningarna I, II och IV med undantag 
för artiklarna 36 och 40 ska vara 
tillämpliga på alla 
upphovsrättsorganisationer som bedriver 
verksamhet i unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rubrik III ska dock inte gälla när 
upphovsrättsorganisationer beviljar 
licenser för dessa musikaliska verk, i 
enlighet med den nationella lagstiftningen 
och EU-lagstiftningen, till 
sändningsföretag när det gäller 
onlinetjänster som har anknytning till 
deras offlinetjänster.

Or. en

Motivering

Före detta artikel 33 – I sina onlinetjänster inkluderar sändningsföretagen inte bara sända 
program eller delar av dem utan också annat programmaterial som tillhandahålls under 
sändningsföretagets redaktionella kontroll och ansvar och som vanligtvis har anknytning till 
dess offlinetjänster. Eftersom sändningsföretagen och rättighetshavarna till musikverken eller 
upphovsrättsorganisationerna i fråga kommer att avtala om det exakta tillämpningsområdet 
och för och omfattningen av detta material bör dessa områden inte fastställas i förväg i 
direktivet.

Ändringsförslag 62
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) upphovsrättsorganisation: en 
organisation som har tillstånd enligt lag 
eller genom överlåtelse, licens eller annat 
avtal från mer än en rättighetshavare, att 
förvalta upphovsrätter eller närstående 
rättigheter som sitt enda eller huvudsakliga 
uppdrag och som ägs eller kontrolleras av 
sina medlemmar; för att det enda eller 
huvudsakliga uppdraget som en 
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organisation utför ska betraktas som 
förvaltning av rättigheter måste det 
fastställas i bolagsordningen att 
organisationens syfte är att inkassera och 
garantera en rättvis fördelning av 
rättighetsintäkter vid massutnyttjande av 
upphovsrätt; dessutom måste majoriteten 
av samtliga anställda vid organisationen 
arbeta med förvaltning av rättigheter,

Or. en

Ändringsförslag 63
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) organisation för kollektiv förvaltning: 
en organisation som har tillstånd enligt lag 
eller genom överlåtelse, licens eller annat 
avtal från ett betydande antal
rättighetshavare, att förvalta upphovsrätter 
eller närstående rättigheter som sitt enda 
eller huvudsakliga uppdrag och som ägs 
eller kontrolleras av sina medlemmar,

Or. en

Ändringsförslag 64
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) upphovsrättsorganisation: en 
organisation som har tillstånd enligt lag 
eller genom överlåtelse, licens eller annat 
avtal från mer än en rättighetshavare, att 
förvalta upphovsrätter eller närstående 

a) organisation för kollektiv förvaltning: 
en organisation som har tillstånd enligt lag 
eller genom överlåtelse, licens eller annat 
avtal från mer än en rättighetshavare eller 
organisationer för kollektiv förvaltning, 
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rättigheter som sitt enda eller huvudsakliga 
uppdrag och som ägs eller kontrolleras av 
sina medlemmar,

att förvalta upphovsrätter eller närstående 
rättigheter som sitt enda eller huvudsakliga 
uppdrag och som ägs eller kontrolleras av 
sina medlemmar och som endast agerar 
utifrån medlemmarnas kollektiva intresse 
samt på förvaltaruppdrag av dem,

Or. en

Motivering

Förtydligande av definitionen av organisationer för kollektiv förvaltning.

Ändringsförslag 65
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) organisation för kollektiv förvaltning: 
en icke-vinstdrivande organisation som har 
tillstånd enligt lag eller genom överlåtelse, 
licens eller annat avtal från mer än en 
rättighetshavare, att förvalta upphovsrätter 
eller närstående rättigheter som sitt enda 
eller huvudsakliga uppdrag och som ägs 
eller direkt eller indirekt kontrolleras av 
sina rättighetshavare,

Or. en

Ändringsförslag 66
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) kommersiell aktör: en enhet som 
genom avtal har tillstånd att förvalta 
upphovsrätt eller närstående rättigheter 
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för rättighetshavares räkning på en 
kommersiell grund,

Or. en

Motivering

För att skapa likvärdiga konkurrensförhållanden när det gäller förvaltningen av rättigheter 
bör förlag och skivbolag – som också förvaltar rättighetshavares rättigheter – omfattas av ett 
minsta antal krav på insyn. [I enlighet med förslaget till yttrande från CULT-utskottet.]

Ändringsförslag 67
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) medlem i en upphovsrättsorganisation: 
en rättighetshavare eller en enhet som 
direkt representerar rättighetshavare, 
inbegripet andra
upphovsrättsorganisationer och 
rättighetshavarsammanslutningar, som 
uppfyller kraven på medlemskap i
upphovsrättsorganisationen,

c) medlem: en rättighetshavare eller en 
enhet som direkt representerar 
rättighetshavare, inbegripet andra
organisationer för kollektiv förvaltning
och rättighetshavarsammanslutningar, som 
uppfyller kraven på medlemskap i
organisationen för kollektiv förvaltning,
oavsett dess juridiska form,

Or. en

Motivering

Det behövs ett förtydligande om vilka olika juridiska former organisationerna för kollektiv 
förvaltning har i de olika medlemsstaterna. [I enlighet med förslaget till yttrande från 
CULT-utskottet.]

Ändringsförslag 68
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) medlem i en upphovsrättsorganisation: c) medlem i en upphovsrättsorganisation: 
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en rättighetshavare eller en enhet som 
direkt representerar rättighetshavare, 
inbegripet andra 
upphovsrättsorganisationer och 
rättighetshavarsammanslutningar, som 
uppfyller kraven på medlemskap i 
upphovsrättsorganisationen,

en rättighetshavare eller en enhet som 
direkt representerar rättighetshavare, 
inbegripet andra
upphovsrättsorganisationer och 
rättighetshavarsammanslutningar, såsom 
fackförbund, som uppfyller kraven på 
medlemskap i upphovsrättsorganisationen,

Or. en

Ändringsförslag 69
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Rättighetsintäkter: inkomster som en
upphovsrättsorganisation har inkasserat 
för rättighetshavarnas räkning, från 
antingen en ensamrätt, en rätt till ersättning
eller en rätt till kompensation,

f) rättighetsintäkter: inkomster som en
organisation för kollektiv förvaltning har 
inkasserat för rättighetshavarnas räkning,
från antingen en ensamrätt, en rätt till 
ersättning eller en rätt till kompensation, 
inbegripet eventuella inkomster från 
investerade rättighetsintäkter,

Or. en

Motivering

I artikel 10.2 fastställs att intäkter som kommer från investerade rättighetsintäkter bör 
”hållas separat” men det klargörs inte att dessa intäkter tillhör och i slutändan bör betalas ut 
till rättighetshavarna. Att ta med detta intäktsflöde i definitionen är det enklaste sättet att 
åtgärda detta. [I enlighet med förslaget till yttrande från CULT-utskottet.]

Ändringsförslag 70
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

valfri organisation för kollektiv 
förvaltning att förvalta valfria rättigheter, 
kategorier av rättigheter eller typer av verk 
och andra alster, för valfria medlemsstater 
oavsett organisationens eller 
rättighetshavarens hemstat, etableringsstat 
eller nationalitet. Organisationerna för 
kollektiv förvaltning ska ha rätt att kräva 
en exklusiv tilldelning av rättigheterna för 
alla verk till deras medlemmar.

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

Ändringsförslag 71
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Rättighetshavare bör även i fortsättningen ha full bestämmanderätt när det gäller 
rättigheterna till deras egna verk. I vissa medlemsstater och i andra länder, t.ex. 
Förenta staterna, har rättighetshavare rätt att förvalta enskilda verk inom sin organisation 
för kollektiv förvaltning. [I enlighet med förslaget till yttrande från CULT-utskottet.]

Ändringsförslag 72
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Rättighetshavarna ska ha rätt att 
bevilja kostnadsfria licenser för 
användning av deras verk och rättigheter. 
I så fall ska rättighetshavarna i god tid 
informera de organisationer för kollektiv 
förvaltning som har tillstånd att förvalta 
rättigheterna till de verk för vilka en 
kostnadsfri licens har utfärdats.

Or. en

Motivering

Rättighetshavarna bör ha flexibilitet i förvaltningen av sina verk. Rättighetshavarna bör ha 
rätt att besluta att deras verk får användas enligt kostnadsfria licenser, t.ex. Creative 
Commons, utan att äventyra sitt medlemskap i den organisation för kollektiv förvaltning som 
företräder dem. [I enlighet med förslaget till yttrande från CULT-utskottet.]

Ändringsförslag 73
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rättighetshavarna ska ha rätt att avsluta 
tillståndet att förvalta rättigheter, kategorier 
av rättigheter eller typer av verk och andra 
alster som har beviljats en

3. Rättighetshavarna ska ha rätt att när som 
helst under tillståndets löptid avsluta 
tillståndet att förvalta rättigheter, kategorier 
av rättigheter, verk eller typer av verk och 
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upphovsrättsorganisation eller att frånta 
en upphovsrättsorganisation någon av de 
rättigheter, kategorier av rättigheter eller 
typer av verk och andra alster efter eget val 
och för de medlemsstater de väljer, med 
rimligt varsel som inte överskrider 
sex månader. Upphovsrättsorganisationen
kan besluta att ett sådant avslutande eller 
fråntagande endast träder i kraft i mitten 
och i slutet av räkenskapsåret, beroende på 
vilket som infaller först efter att 
varselperioden har löpt ut.

andra alster som har beviljats en
organisation för kollektiv förvaltning eller 
att frånta en organisation för kollektiv 
förvaltning någon av de rättigheter, 
kategorier av rättigheter, verk eller typer av 
verk och andra alster efter eget val och för 
de medlemsstater de väljer, med rimligt 
varsel som inte överskrider sex månader.
Organisationen för kollektiv förvaltning
kan besluta att ett sådant avslutande eller 
fråntagande endast träder i kraft i mitten 
och i slutet av räkenskapsåret, beroende på 
vilket som infaller först efter att 
varselperioden har löpt ut.

Or. en

Motivering

Rättighetshavare bör även i fortsättningen ha full bestämmanderätt när det gäller 
rättigheterna till deras egna verk. I vissa medlemsstater och i andra länder, t.ex. Förenta 
staterna, har rättighetshavare rätt att förvalta enskilda verk inom sin organisation för 
kollektiv förvaltning. [I enlighet med förslaget till yttrande från CULT-utskottet.]

Ändringsförslag 74
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rättighetshavarna ska ha rätt att avsluta 
tillståndet att förvalta rättigheter, kategorier 
av rättigheter eller typer av verk och andra 
alster som har beviljats en 
upphovsrättsorganisation eller att frånta en 
upphovsrättsorganisation någon av de 
rättigheter, kategorier av rättigheter eller 
typer av verk och andra alster efter eget val 
och för de medlemsstater de väljer, med 
rimligt varsel som inte överskrider 
sex månader. Upphovsrättsorganisationen 
kan besluta att ett sådant avslutande eller 
fråntagande endast träder i kraft i mitten 
och i slutet av räkenskapsåret, beroende på 

3. Medlemmarna ska ha rätt att avsluta 
tillståndet att förvalta rättigheter, kategorier 
av rättigheter eller typer av verk och andra 
alster som har beviljats en 
upphovsrättsorganisation eller att frånta en 
upphovsrättsorganisation någon av de 
rättigheter, kategorier av rättigheter eller 
typer av verk och andra alster efter eget val 
och för de medlemsstater de väljer, med 
rimligt varsel som inte överskrider 
sex månader. Upphovsrättsorganisationen 
kan besluta att ett sådant avslutande eller 
fråntagande endast träder i kraft i mitten 
och i slutet av räkenskapsåret, beroende på 
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vilket som infaller först efter att 
varselperioden har löpt ut.

vilket som infaller först efter att 
varselperioden har löpt ut.

Or. en

Ändringsförslag 75
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det finns utestående belopp till en
rättighetshavare för utnyttjande som 
inträffat innan avslutandet av tillståndet 
eller fråntagandet av rättigheter trädde i 
kraft eller under en licens som beviljats 
innan ett sådant avslutande av tillstånd 
eller fråntagandet av rättigheter trädde i 
kraft, ska rättighetshavaren ha kvar sina 
rättigheter enligt artiklarna 12, 16, 18 
och 34 när det gäller sådana utnyttjanden.

4. Om det finns utestående belopp till en
medlem för utnyttjande som inträffat innan 
avslutandet av tillståndet eller fråntagandet 
av rättigheter trädde i kraft eller under en 
licens som beviljats innan ett sådant 
avslutande av tillstånd eller fråntagandet av 
rättigheter trädde i kraft, ska medlemmen
ha kvar sina rättigheter enligt artiklarna 12, 
16, 18 och 34 när det gäller sådana 
utnyttjanden.

Or. en

Ändringsförslag 76
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Upphovsrättsorganisationerna ska inte 
begränsa utövandet av rättigheter enligt 
punkterna 3 och 4 genom att kräva att 
förvaltningen av rättigheter eller kategorier 
av rättigheter eller typer av verk eller andra 
alster som är föremål för avslutande eller 
fråntagning anförtros en annan 
upphovsrättsorganisation.

5. Upphovsrättsorganisationerna ska inte 
begränsa utövandet av rättigheter enligt 
punkterna 3 och 4 genom att kräva att 
förvaltningen av rättigheter eller kategorier 
av rättigheter eller typer av verk eller andra 
alster som är föremål för avslutande eller 
fråntagning anförtros en annan 
upphovsrättsorganisation. Utan att det 
påverkar denna bestämmelse kan 
upphovsrättsorganisationer som förvaltar 
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rättigheter som tillhör utövande 
konstnärer och fonogramproducenter till 
en enda skälig ersättning enligt artikel 8.2 
i direktiv 2006/115/EG kräva att 
förvaltningen av dessa rättigheter 
överförs till en annan 
upphovsrättsorganisation som är 
etablerad i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 77
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Upphovsrättsorganisationerna ska inte 
begränsa utövandet av rättigheter enligt 
punkterna 3 och 4 genom att kräva att 
förvaltningen av rättigheter eller kategorier 
av rättigheter eller typer av verk eller andra 
alster som är föremål för avslutande eller 
fråntagning anförtros en annan
upphovsrättsorganisation.

5. Organisationerna för kollektiv 
förvaltning ska inte begränsa utövandet av 
rättigheter enligt punkterna 3 och 4 genom 
att kräva att förvaltningen av rättigheter 
eller kategorier av rättigheter, verk eller 
typer av verk eller andra alster som är 
föremål för avslutande eller fråntagning 
anförtros en annan organisation för 
kollektiv förvaltning.

Or. en

Motivering

I enlighet med artiklarna 5.2–5.3.

Ändringsförslag 78
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att 6. Medlemsstaterna ska se till att
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rättighetshavarna ger sitt uttryckliga 
medgivande specifikt för varje rättighet 
eller kategori av rättigheter eller typ av 
verk eller andra alster som
rättighetshavaren beviljar 
upphovsrättsorganisationen tillstånd att 
förvalta och att varje sådant medgivande 
finns dokumenterat.

medlemmarna ger sitt uttryckliga 
medgivande specifikt för varje rättighet 
eller kategori av rättigheter eller typ av 
verk eller andra alster som medlemmen
beviljar upphovsrättsorganisationen 
tillstånd att förvalta och att varje sådant 
medgivande finns dokumenterat. Denna 
punkt gäller inte bestämmelser i 
medlemsstaterna som rör förvaltning av 
rättigheter, t.ex. kollektiva avtalslicenser 
med utsträckt verkan, legala presumtioner 
om representation eller överlåtelse, 
obligatorisk kollektiv förvaltning eller 
liknande bestämmelser eller en 
kombination av dessa.

Or. en

Ändringsförslag 79
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att 
rättighetshavarna ger sitt uttryckliga 
medgivande specifikt för varje rättighet 
eller kategori av rättigheter eller typ av 
verk eller andra alster som 
rättighetshavaren beviljar 
upphovsrättsorganisationen tillstånd att 
förvalta och att varje sådant medgivande 
finns dokumenterat.

6. Medlemsstaterna ska se till att 
rättighetshavarna ger sitt uttryckliga 
medgivande specifikt för varje rättighet 
eller kategori av rättigheter eller typ av 
verk eller andra alster som 
rättighetshavaren beviljar 
upphovsrättsorganisationen tillstånd att 
förvalta och att varje sådant medgivande 
finns dokumenterat. Denna punkt gäller 
inte bestämmelser i medlemsstaterna som 
rör förvaltning av rättigheter, t.ex. 
kollektiva avtalslicenser med utsträckt 
verkan, legala presumtioner om 
representation eller överlåtelse, 
obligatorisk kollektiv förvaltning eller 
liknande bestämmelser eller en 
kombination av dessa.

Or. en
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Motivering

Organisationerna för kollektiv förvaltning ska inte vara skyldiga att inhämta samtycke från 
rättighetshavare som omfattas av kollektiva licenser med utsträckt verkan eller liknande 
system i en medlemsstat. Syftet med ändringsförslaget är följaktligen att säkra varaktiga 
välfungerande system för kollektiv förvaltning av upphovsrätt samt garantera 
rättighetshavarna deras inkomst och användarna möjligheter att få rättighetsklarering och 
licenser.

Ändringsförslag 80
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att 
rättighetshavarna ger sitt uttryckliga 
medgivande specifikt för varje rättighet 
eller kategori av rättigheter eller typ av 
verk eller andra alster som 
rättighetshavaren beviljar
upphovsrättsorganisationen tillstånd att 
förvalta och att varje sådant medgivande 
finns dokumenterat.

6. Medlemsstaterna ska se till att 
rättighetshavarna ger sitt uttryckliga 
medgivande specifikt för varje rättighet 
eller kategori av rättigheter, verk eller typ 
av verk eller andra alster som 
rättighetshavaren beviljar organisationen 
för kollektiv förvaltning tillstånd att 
förvalta och att varje sådant medgivande 
finns dokumenterat.

Or. en

Motivering

I enlighet med artiklarna 5.2–5.3. [I enlighet med förslaget till yttrande från CULT-utskottet 
och huvuddragen i förslaget till betänkande från JURI-utskottet.]

Ändringsförslag 81
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 20.4 ska rättighetshavarna ha rätt 
att begära en extern oberoende 
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granskning av sin organisation för 
kollektiv förvaltning när som helst under 
tillståndstiden.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av det ytterst problematiska styret i många europeiska organisationer för 
kollektiv förvaltning under de senaste åren finns det ett stort behov av att förenkla de externa 
granskningarna så att verkligt oberoende och noggrannhet kan garanteras. [I enlighet med 
förslaget till yttrande från CULT-utskottet.]

Ändringsförslag 82
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Om en organisation för kollektiv 
förvaltning har medlemsenheter som 
representerar rättighetshavarna ska den 
information som tas upp i punkterna 3–7 
förmedlas till dessa enheter.

Or. en

Ändringsförslag 83
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upphovsrättsorganisationerna ska godta 
rättighetshavare som medlemmar om de 
uppfyller kraven för medlemskap. De kan 
endast avslå begäran om medlemskap på 
grundval av objektiva kriterier. Dessa 
kriterier ska anges i 
upphovsrättsorganisationens stadga eller 

2. Upphovsrättsorganisationerna kan 
endast avslå begäran om medlemskap på 
grundval av objektiva kriterier. Dessa 
kriterier ska anges i 
upphovsrättsorganisationens stadga eller 
medlemskapsvillkor och de ska vara 
allmänt tillgängliga.
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medlemskapsvillkor och de ska vara 
allmänt tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 84
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upphovsrättsorganisationerna ska godta 
rättighetshavare som medlemmar om de 
uppfyller kraven för medlemskap. De kan 
endast avslå begäran om medlemskap på 
grundval av objektiva kriterier. Dessa 
kriterier ska anges i 
upphovsrättsorganisationens stadga eller 
medlemskapsvillkor och de ska vara 
allmänt tillgängliga.

2. Upphovsrättsorganisationerna ska godta 
rättighetshavare och alla andra 
medlemmar som definieras i artikel 3c 
som medlemmar om de uppfyller kraven 
för medlemskap. De kan endast avslå 
begäran om medlemskap på grundval av 
objektiva och icke-diskriminerande
kriterier. Dessa kriterier ska anges i 
upphovsrättsorganisationens stadga eller 
medlemskapsvillkor och de ska vara 
allmänt tillgängliga.

Or. en

Motivering

Det krävs ett förtydligande när det gäller artikel 3c. Det bör vara förbjudet att avslå begäran 
om medlemskap på grundval av diskriminerande kriterier. [I enlighet med förslaget till 
yttrande från IMCO-utskottet.]

Ändringsförslag 85
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upphovsrättsorganisationerna ska 
godta rättighetshavare som medlemmar 
om de uppfyller kraven för medlemskap. 

2. Organisationerna för kollektiv 
förvaltning kan endast avslå begäran om 
medlemskap på grundval av objektiva 
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De kan endast avslå begäran om 
medlemskap på grundval av objektiva 
kriterier. Dessa kriterier ska anges i 
upphovsrättsorganisationens stadga eller 
medlemskapsvillkor och de ska vara 
allmänt tillgängliga.

kriterier. Dessa kriterier ska anges i 
upphovsrättsorganisationens stadga eller 
medlemskapsvillkor och de ska vara 
allmänt tillgängliga.

Or. en

Motivering

Det kan finnas fall där ett medlemskap bör nekas.

Ändringsförslag 86
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stadgan för en upphovsrättsorganisation 
ska omfatta lämpliga och effektiva 
mekanismer för medlemmarnas deltagande 
i beslutsfattandet. De olika kategorierna av 
medlemmar ska vara skäligen och 
balanserat representerade vid 
beslutsfattandet.

3. Stadgan för en upphovsrättsorganisation 
ska omfatta lämpliga och effektiva 
mekanismer för medlemmarnas deltagande 
i beslutsfattandet. De olika kategorierna av 
medlemmar ska vara skäligen och 
balanserat representerade på alla nivåer
vid beslutsfattandet.

Or. en

Ändringsförslag 87
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Organisationerna för kollektiv 
förvaltning ska göra den information som
tas upp i artikel 19.1 tillgänglig för 
allmänheten förutsatt att skyddet av 
rättighetshavarnas personuppgifter 
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bevaras.

Or. en

Ändringsförslag 88
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bolagsstämman ska godkänna alla 
ändringar till upphovsrättsorganisationens
stadga och medlemskapsvillkor i de fall 
där villkoren inte regleras av stadgan.

3. Stadgan och medlemskapsvillkoren för 
organisationen för kollektiv förvaltning, 
såväl som alla ändringar av dessa ska 
antas av bolagsstämman.

Or. en

Motivering

Tydligare språk. [I enlighet med förslaget till yttrande från CULT-utskottet.]

Ändringsförslag 89
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bolagsstämman ska ha befogenhet att 
avgöra om utnämning eller avskedande av 
direktörer och godkänna deras ersättning 
och andra fördelar såsom icke-monetära 
fördelar, pensionsfördelar, rätt till andra 
fördelar och rätt till avgångsvederlag.

Bolagsstämman ska ha befogenhet att 
avgöra om utnämning eller avskedande av 
direktörer, övervaka deras allmänna 
prestationer och godkänna deras ersättning 
och andra fördelar såsom icke-monetära 
fördelar, pensionsfördelar, rätt till andra 
fördelar och rätt till avgångsvederlag.

Or. en

Motivering

Relationen mellan bolagsstämman och direktörerna bör vara tydligt. [I enlighet med förslaget 
till yttrande från IMCO.]
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Ändringsförslag 90
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Användningen av utestående belopp till 
rättighetshavare som inte kan fördelas 
enligt det som anges i artikel 12.2, utom 
om bolagsstämman beslutar att delegera 
detta beslut till övervakningsorganet.

utgår

Or. en

Motivering

Att denna punkt utgår är en konsekvens av de föreslagna ändringarna av artikel 12.2.

Ändringsförslag 91
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Bolagsstämman ska kontrollera
upphovsrättsorganisationens verksamhet
genom att minst besluta om utnämning och 
avskedande av revisor och godkännande av 
den årliga insynsrapporten och 
revisionsberättelsen.

6. Bolagsstämman ska kontrollera
verksamheten inom organisationen för 
kollektiv förvaltning genom att minst 
besluta om utnämning och avskedande av 
revisor och godkännande av den årliga 
insynsrapporten och revisionsberättelsen.
Om den ekonomiska förvaltningen inom 
organisationen för kollektiv förvaltning
rimligen kan ifrågasättas kan 
bolagsstämman besluta att en extern 
granskning ska genomföras. Resultatet av 
en sådan extern granskning ska delges 
alla medlemmar och allmänheten.

Or. en
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Motivering

I ljuset av nyligen inträffade fall av problematisk förvaltning i många europeiska 
förvaltningsorganisationer finns det ett stort behov av att förenkla externa granskningar så 
att verklig självständighet och aktsamhet kan säkerställas. [I enlighet med förslaget till 
yttrande från CULT-utskottet.]

Ändringsförslag 92
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eventuella begränsningar rörande
upphovsrättsorganisationens medlemmars
rätt att delta och utöva rösträtt vid 
bolagsstämman ska vara skäliga och 
proportionerliga och basera sig på följande 
kriterier:

Varje medlem i en organisation för 
kollektiv förvaltning ska ha rätt att rösta 
vid bolagsstämman, även på elektronisk 
väg då det är lämpligt. Eventuella 
begränsningar rörande rätten för en 
medlem i en organisation för kollektiv 
förvaltning att delta och utöva sin rösträtt 
vid bolagsstämman ska vara skäliga och 
proportionerliga och basera sig på följande 
kriterier:

Or. en

Motivering

Ett brett deltagande och en effektiv röstning bör uppmuntras. [I enlighet med förslaget till 
yttrande från CULT-utskottet.]

Ändringsförslag 93
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Belopp som har mottagits av eller är 
utestående till en medlem för den berörda 
räkenskapsperioden.

utgår
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Or. en

Motivering

Det är odemokratiskt att villkora rätten att rösta om mottagna belopp. Eftersom 
inkomstfördelningen mellan rättighetshavare i kollektiva förvaltningsorganisationer är 
extremt ojämn kan en inskränkning av rösträtten i enlighet med mottagna belopp leda till 
orimligt stora skillnader i inflytande.

Ändringsförslag 94
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Varje medlem i en 
upphovsrättsorganisation ska ha rätt att 
utnämna valfri fysisk eller juridisk person 
som fullmaktshavare för att delta och rösta 
vid bolagsstämman i den medlemmens 
namn.

8. Varje medlem i en 
upphovsrättsorganisation ska ha rätt att 
utnämna valfri fysisk eller juridisk person 
som är medlem i denna 
upphovsrättsorganisation till
fullmaktshavare för att delta och rösta vid 
bolagsstämman i den medlemmens namn.
När en organisation för kollektiv 
förvaltning företräder fler än en kategori 
rättighetshavare får en medlem bara utse 
en annan medlem i samma kategori till 
fullmaktshavare. Det ska finnas en gräns 
för hur många fullmakter en enskild 
medlem får ha.

Or. en

Ändringsförslag 95
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Varje medlem i en
upphovsrättsorganisation ska ha rätt att 
utnämna valfri fysisk eller juridisk person

8. Varje medlem i en organisation för 
kollektiv förvaltning ska ha rätt att 
utnämna valfri fysisk eller juridisk person
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som fullmaktshavare för att delta och rösta 
vid bolagsstämman i den medlemmens 
namn.

till fullmaktshavare för att delta och rösta 
vid bolagsstämman i den medlemmens 
namn. För att fullmakten ska vara giltig 
ska medlemmen ha gett den till 
fullmaktshavaren tidigast tre månader 
före användningen.

Or. en

Motivering

Detta för att undvika att musikförläggare och/eller skivbolag gör det till en standardprocedur 
att kräva ständig fullmakt av nya artister som de skriver kontrakt med, vilket med tiden skulle 
göra det möjligt för dem att ta över kontrollen av upphovsrättsorganisationerna. [I enlighet 
med förslaget till yttrande från CULT-utskottet.]

Ändringsförslag 96
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att
upphovsrättsorganisationen inrättar en 
övervakningsfunktion med ansvar för 
kontinuerlig övervakning av hur personer 
med ledningsansvar i organisationen 
fungerar och hur de uppfyller sina plikter. 
Det ska finnas en skälig och balanserad 
representation av
upphovsrättsorganisationens medlemmar i 
det organ som utövar denna övervakning 
för att säkerställa att de kan delta på ett 
meningsfullt sätt.

1. Medlemsstaterna ska se till att
organisationen för kollektiv förvaltning
inrättar en övervakningsfunktion med 
ansvar för kontinuerlig övervakning av hur 
personer med ledningsansvar i 
organisationen fungerar och hur de 
uppfyller sina plikter i denna organisation. 
Det ska finnas en skälig och balanserad 
representation av de olika kategorierna av
medlemmar från organisationen för 
kollektiv förvaltning i det organ som 
utövar denna övervakning för att 
säkerställa att de kan delta på ett 
meningsfullt sätt.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt för artister och författare att det finns en balans mellan de olika 
kategorierna av medlemmar, och detta bör sägas uttryckligen. [I enlighet med förslaget till 
yttrande från CULT-utskottet.]
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Ändringsförslag 97
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det organ som anförtros 
övervakningsfunktionen ska sammanträda
regelbundet och ha minst följande 
befogenheter:

2. Det organ som anförtros 
övervakningsfunktionen ska sammanträda
minst var tredje månad och ha minst 
följande befogenheter:

Or. en

Motivering

Ett krav på att sammanträda ”regelbundet” är för vagt och skulle behöva preciseras.

Ändringsförslag 98
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det organ som anförtros 
övervakningsfunktionen ska rapportera 
om utövandet av sina ansvarsskyldigheter 
till den bolagsstämma som anges i 
artikel 7.

Or. en

Motivering

Att informera bolagsstämman är normalförfarandet i en organisations styrelseform. [I 
enlighet med förslaget till yttrande från IMCO.]

Ändringsförslag 99
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa förfaranden ska inbegripa ett årligt
individuellt utlåtande från var och en av 
dessa personer och direktörer till det organ 
som sköter övervakningsfunktionen, och 
utlåtandet ska innehålla följande 
information:

Dessa förfaranden ska inbegripa ett 
individuellt utlåtande från var och en av 
dessa personer och direktörer, som skickas
till det organ som sköter 
övervakningsfunktionen och till 
medlemmarna samt offentliggörs på 
webbplatsen för organisationen för 
kollektiv förvaltning. Utlåtandet ska göras 
innan var och en av dessa personer träder 
i tjänst och ska därefter förnyas varje år. 
Utlåtandet ska innehålla följande 
information:

Or. en

Motivering

Intressekonflikter måste redovisas innan en chef eller direktör träder i tjänst. I enlighet med 
skäl 14. [I enlighet med förslaget till yttrande från CULT-utskottet.]

Ändringsförslag 100
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphovsrättsorganisationerna ska 
iaktta aktsamhet vid inkassering och 
förvaltning av rättighetsintäkter.

1. Organisationerna för kollektiv 
förvaltning ska iaktta aktsamhet, 
noggrannhet och öppenhet vid inkassering 
och förvaltning av rättighetsintäkter.
Organisationerna för kollektiv förvaltning
ska säkerställa att de bara inkasserar 
rättighetsintäkter för de rättighetshavare 
vilkas rättigheter de har tillstånd att 
representera.

Or. en
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Motivering

Harmonisering med artiklarna 12.1 och 14.2 som säger att betalningar måste göras korrekt. 
Om betalningar måste vara korrekta säger det sig självt att också inkassering och förvaltning 
ska vara det. Dessutom bör de kollektiva förvaltningsorganisationerna bara inkassera åt 
faktiska medlemmar och rättighetshavare vilkas rättigheter de hanterar enligt ett 
representationsavtal.

Ändringsförslag 101
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En upphovsrättsorganisation ska inte få 
använda rättighetsintäkter och andra 
inkomster som härrör från investeringar för 
egen räkning, utom när det gäller avdrag 
för förvaltningsavgifter.

3. En upphovsrättsorganisation ska inte få 
använda rättighetsintäkter och andra 
inkomster som härrör från investeringar för 
egen räkning, utom när det gäller avdrag 
för förvaltningsavgifter i enlighet med de 
regler som avses i artikel 7.5 d.

Or. en

Motivering

Ett förtydligande av att alla avdrag måste göras i enlighet med de regler som bolagsstämman 
har beslutat om. [I enlighet med förslaget till yttrande från IMCO.]

Ändringsförslag 102
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de avtal 
som styr förhållandet mellan en 
upphovsrättsorganisation och dess 
medlemmar och rättighetshavare omfattar
specifikationer av de avdrag som tillämpas 
på de rättighetsintäkter som avses i 

1. Medlemsstaterna ska se till att de avtal 
som styr förhållandet mellan en 
upphovsrättsorganisation och dess 
medlemmar omfattar specifika 
godkännanden av avdrag som tillämpas på 
de rättighetsintäkter som avses i 
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artikel 16.e. artikel 16.e.

Or. en

Ändringsförslag 103
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
rättighetshavarna, i fall där en 
upphovsrättsorganisation erbjuder sociala, 
kulturella eller utbildningsrelaterade 
tjänster som finansieras genom avdrag från 
rättighetsintäkter, har rätt till följande:

2. I fall där en upphovsrättsorganisation 
erbjuder sociala, kulturella eller 
utbildningsrelaterade tjänster som 
finansieras genom avdrag från 
rättighetsintäkter ska medlemsstaterna se 
till att dessa tjänster tillhandahålls på 
grundval av rättvisa kriterier, särskilt när 
det gäller tillgången till och omfattningen 
av sådana tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 104
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Sociala, kulturella eller 
utbildningsrelaterade tjänster på grundval 
av rättvisa kriterier, särskilt när det gäller 
tillgången till och omfattningen för 
sådana tjänster.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 105
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Rättighetshavare som har avslutat sitt 
tillstånd för förvaltning av rättigheter 
eller kategorier av rättigheter eller typer 
av verk eller andra alster eller som har 
återtagit sina rättigheter eller kategorier 
av rättigheter eller typer av verk eller 
andra alster från 
upphovsrättsorganisationen, ska 
fortsättningsvis ha tillgång till dessa 
tjänster. Kriterierna rörande tillgången 
till och omfattningen av sådana tjänster 
kan beakta de rättighetsintäkter som har 
genererats av dessa rättighetshavare och 
varaktigheten för tillståndet att förvalta 
rättigheter, förutsatt att kriterierna också 
är tillämpliga på rättighetshavare som 
inte har avslutat sitt tillstånd eller inte har 
återtagit sina rättigheter eller kategorier 
av rättigheter eller typer av verk och 
andra alster från 
upphovsrättsorganisationen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 106
Lara Comi, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationen regelbundet 
och korrekt fördelar och betalar utestående 
belopp till alla rättighetshavare som 
organisationen representerar. 
Upphovsrättsorganisationen ska göra 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationen regelbundet 
och korrekt fördelar och betalar utestående 
belopp till alla rättighetshavare som 
organisationen representerar, och detta på 
grundval av den information som 
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fördelning och betalning senast 12 månader 
från slutet av det räkenskapsår under vilket 
rättighetsintäkten inkasserades, utom om 
det finns objektiva skäl, särskilt rörande 
rapportering från användarna, identifiering 
av rättigheter och rättighetshavare eller 
matchning av information om verk och 
andra alster med rättighetshavare, hindrar 
upphovsrättsorganisationen från att 
respektera denna tidsfrist. Fördelning och 
betalning ska göras korrekt och alla 
kategorier av rättighetshavare ska 
behandlas lika.

användarna tillhandahåller inom 
sex månader efter användningen av 
innehållet. Upphovsrättsorganisationen ska 
göra fördelning och betalning senast 
12 månader från slutet av det räkenskapsår 
under vilket rättighetsintäkten 
inkasserades, utom om det finns objektiva 
skäl, särskilt rörande rapportering från 
användarna, identifiering av rättigheter och 
rättighetshavare eller matchning av 
information om verk och andra alster med 
rättighetshavare, som hindrar 
upphovsrättsorganisationen från att 
respektera denna tidsfrist. Fördelning och 
betalning ska göras korrekt och alla 
kategorier av rättighetshavare ska 
behandlas lika.

Or. en

Motivering

Upphovsrättsorganisationerna kan bara göra utbetalningar i tid om användarna i tid 
tillhandahåller information om användningen av innehåll.

Ändringsförslag 107
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att
upphovsrättsorganisationen regelbundet 
och korrekt fördelar och betalar utestående 
belopp till alla rättighetshavare som 
organisationen representerar.
Upphovsrättsorganisationen ska göra 
fördelning och betalning senast 
12 månader från slutet av det 
räkenskapsår under vilket
rättighetsintäkten inkasserades, utom om 
det finns objektiva skäl, särskilt rörande 
rapportering från användarna, identifiering 
av rättigheter och rättighetshavare eller 

1. Medlemsstaterna ska se till att
organisationerna för kollektiv förvaltning
regelbundet och korrekt fördelar och 
betalar utestående belopp till alla 
rättighetshavare som organisationen 
representerar. Organisationen för kollektiv 
förvaltning ska göra fördelning och 
betalning utan otillbörligt dröjsmål och 
inte senare än tre månader efter att
rättighetsintäkten inkasserades, utom om 
det finns objektiva skäl, särskilt rörande 
rapportering från användarna, identifiering 
av rättigheter och rättighetshavare eller 
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matchning av information om verk och 
andra alster med rättighetshavare, hindrar
upphovsrättsorganisationen från att 
respektera denna tidsfrist. Fördelning och 
betalning ska göras korrekt och alla 
kategorier av rättighetshavare ska 
behandlas lika.

matchning av information om verk och 
andra alster med rättighetshavare, som
hindrar organisationen för kollektiv 
förvaltning från att respektera denna 
tidsfrist. Fördelning och betalning ska 
göras korrekt av organisationen för 
kollektiv förvaltning och alla kategorier av 
rättighetshavare ska behandlas lika.

Or. en

Motivering

Förseningarna i många kollektiva förvaltningsorganisationers fördelning av de pengar de är 
skyldiga upplevs som ett stort problem av många artister och författare. I utkastet till direktiv 
föreslås att organisationerna ska tillåtas behålla pengarna i upp till två år. Detta kan 
knappast kallas rimligt. Kollektiva förvaltningsorganisationer som för närvarande inte 
uppfyller högre ställda mål behöver incitament för att effektivisera sin administration.

Ändringsförslag 108
Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationen regelbundet 
och korrekt fördelar och betalar utestående 
belopp till alla rättighetshavare som 
organisationen representerar. 
Upphovsrättsorganisationen ska göra 
fördelning och betalning senast
12 månader från slutet av det räkenskapsår 
under vilket rättighetsintäkten 
inkasserades, utom om det finns objektiva 
skäl, särskilt rörande rapportering från 
användarna, identifiering av rättigheter och 
rättighetshavare eller matchning av 
information om verk och andra alster med 
rättighetshavare, hindrar 
upphovsrättsorganisationen från att 
respektera denna tidsfrist. Fördelning och 
betalning ska göras korrekt och alla 
kategorier av rättighetshavare ska 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationen regelbundet 
och korrekt fördelar och betalar utestående 
belopp till alla rättighetshavare som 
organisationen representerar. 
Upphovsrättsorganisationen ska göra 
fördelning och betalning utan otillbörligt 
dröjsmål och senast sex månader från 
slutet av det räkenskapsår under vilket 
rättighetsintäkten inkasserades, utom om 
det finns objektiva skäl, särskilt rörande 
rapportering från användarna, identifiering 
av rättigheter och rättighetshavare eller 
matchning av information om verk och 
andra alster med rättighetshavare, som
hindrar upphovsrättsorganisationen från att 
respektera denna tidsfrist. Fördelning och 
betalning ska göras korrekt och alla 
kategorier av rättighetshavare ska 
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behandlas lika. behandlas lika.

Or. en

Ändringsförslag 109
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationen regelbundet 
och korrekt fördelar och betalar utestående 
belopp till alla rättighetshavare som 
organisationen representerar. 
Upphovsrättsorganisationen ska göra 
fördelning och betalning senast
12 månader från slutet av det räkenskapsår 
under vilket rättighetsintäkten 
inkasserades, utom om det finns objektiva 
skäl, särskilt rörande rapportering från 
användarna, identifiering av rättigheter och 
rättighetshavare eller matchning av 
information om verk och andra alster med 
rättighetshavare, hindrar 
upphovsrättsorganisationen från att 
respektera denna tidsfrist. Fördelning och 
betalning ska göras korrekt och alla 
kategorier av rättighetshavare ska 
behandlas lika.

1. Medlemsstaterna ska se till att
upphovsrättsorganisationen regelbundet 
och korrekt fördelar och betalar utestående 
belopp till alla rättighetshavare som 
organisationen representerar. 
Upphovsrättsorganisationen ska göra 
fördelning och betalning senast
sex månader från slutet av det 
räkenskapsår under vilket rättighetsintäkten 
inkasserades, utom om det finns objektiva 
skäl, särskilt rörande rapportering från 
användarna, identifiering av rättigheter och 
rättighetshavare eller matchning av 
information om verk och andra alster med 
rättighetshavare, som hindrar 
upphovsrättsorganisationen från att 
respektera denna tidsfrist. Fördelning och 
betalning ska göras korrekt och alla 
kategorier av rättighetshavare ska 
behandlas lika.

Or. en

Ändringsförslag 110
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om utestående belopp inte kan fördelas 2. Om utestående belopp inte kan fördelas 
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till rättighetshavare och det har gått fem år 
från slutet av det räkenskapsår då 
rättighetsintäkterna i fråga inkasserades, 
och förutsatt att
upphovsrättsorganisationen har vidtagit 
alla nödvändiga åtgärder för att identifiera 
och lokalisera rättighetshavaren i fråga, ska
upphovsrättsorganisationen fatta beslut 
enligt artikel 7.5 b om hur medlen ska 
användas, utan att detta påverkar 
rättighetshavarens rätt att kräva att
organisationen betalar ut beloppet.

till rättighetshavare och det har gått fem år 
från slutet av det räkenskapsår då 
rättighetsintäkterna i fråga inkasserades, 
och förutsatt att organisationen för 
kollektiv förvaltning har vidtagit alla 
nödvändiga åtgärder för att identifiera och 
lokalisera rättighetshavaren i fråga, ska
organisationen för kollektiv förvaltning
fatta beslut enligt artikel 7.5 b, förutsatt att 
den säkerställer att intäkterna fördelas i 
proportion till de intäkter som erhållits av 
rättighetshavarna för det relevanta 
räkenskapsåret. Organisationer för 
kollektiv förvaltning får fördela 
utestående belopp till rättighetshavare 
som inte kan identifieras innan 
femårsperiodens slut om det är tillåtet i 
den nationella lagstiftningen. Om 
preskriptionstiden i den nationella 
lagstiftningen är längre än fem år ska 
organisationerna för kollektiv förvaltning
vidta lämpliga åtgärder för framtida krav
utan att detta påverkar rättighetshavarens 
rätt att kräva att organisationen för 
kollektiv förvaltning betalar ut beloppet.

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 article should 
allow CMOs to distribute unidentified amounts before the five years period expires if the local 
law so allows and oblige the CMOs to make adequate provisions for future claims if money is 
distributed before the expiry of the longer statutory prescription period.

Ändringsförslag 111
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om utestående belopp inte kan fördelas 
till rättighetshavare och det har gått fem år
från slutet av det räkenskapsår då 
rättighetsintäkterna i fråga inkasserades,
och förutsatt att 
upphovsrättsorganisationen har vidtagit 
alla nödvändiga åtgärder för att
identifiera och lokalisera rättighetshavaren 
i fråga, ska upphovsrättsorganisationen 
fatta beslut enligt artikel 7.5 b om hur 
medlen ska användas, utan att detta 
påverkar rättighetshavarens rätt att kräva 
att organisationen betalar ut beloppet.

2. Om utestående belopp inte kan fördelas 
till rättighetshavare och det har gått tre år
från slutet av det räkenskapsår då 
rättighetsintäkterna i fråga inkasserades, 
för att organisationen för kollektiv 
förvaltning inte kunde identifiera och
lokalisera rättighetshavarna, ska 
pengarna betalas ut till en fond som 
inrättas och administreras i detta syfte av 
den medlemsstat där pengarna inkasseras.
Fonden är därefter ansvarig för alla krav 
från återkommande rättighetshavare.

Or. en

Motivering

Om den kollektiva förvaltningsorganisationen får behålla pengarna blir det ett incitament för 
organisationen att inte göra en omsorgsfull sökning efter de rätta rättighetshavarna. En fond 
som administreras av medlemsstaten kan också inverka positivt på främjandet av kulturell 
mångfald. Vidare är de föreslagna fem åren en lång tidsperiod – det är mycket osannolikt att 
en saknad rättighetshavare kommer att hittas efter tre eller fyra år. [I enlighet med förslagen 
till yttrande från CULT-utskottet och IMCO-utskottet.]

Ändringsförslag 112
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om utestående belopp inte kan fördelas 
till rättighetshavare och det har gått fem år
från slutet av det räkenskapsår då 
rättighetsintäkterna i fråga inkasserades, 
och förutsatt att 
upphovsrättsorganisationen har vidtagit 
alla nödvändiga åtgärder för att identifiera 
och lokalisera rättighetshavaren i fråga, ska 
upphovsrättsorganisationen fatta beslut 
enligt artikel 7.5 b om hur medlen ska 

2. Om utestående belopp inte kan fördelas 
till rättighetshavare och det har gått tre år
från slutet av det räkenskapsår då 
rättighetsintäkterna i fråga inkasserades, 
och förutsatt att 
upphovsrättsorganisationen har vidtagit 
alla nödvändiga åtgärder för att identifiera 
och lokalisera rättighetshavaren i fråga, ska 
upphovsrättsorganisationen fatta beslut 
enligt artikel 7.5 b om hur medlen ska 
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användas, utan att detta påverkar 
rättighetshavarens rätt att kräva att 
organisationen betalar ut beloppet

användas, utan att detta påverkar 
rättighetshavarens rätt att kräva att 
organisationen betalar ut beloppet.

Or. en

Ändringsförslag 113
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om utestående belopp inte kan fördelas 
till rättighetshavare och det har gått fem år
från slutet av det räkenskapsår då 
rättighetsintäkterna i fråga inkasserades, 
och förutsatt att 
upphovsrättsorganisationen har vidtagit 
alla nödvändiga åtgärder för att identifiera 
och lokalisera rättighetshavaren i fråga, ska 
upphovsrättsorganisationen fatta beslut 
enligt artikel 7.5 b om hur medlen ska 
användas, utan att detta påverkar 
rättighetshavarens rätt att kräva att 
organisationen betalar ut beloppet

2. Om utestående belopp inte kan fördelas 
till rättighetshavare och det har gått tre år
från slutet av det räkenskapsår då 
rättighetsintäkterna i fråga inkasserades, 
och förutsatt att 
upphovsrättsorganisationen har vidtagit 
alla nödvändiga åtgärder för att identifiera 
och lokalisera rättighetshavaren i fråga, ska 
upphovsrättsorganisationen fatta beslut 
enligt artikel 7.5 b om hur medlen ska 
användas, utan att detta påverkar 
rättighetshavarens rätt att kräva att 
organisationen betalar ut beloppet.

Or. en

Ändringsförslag 114
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpning av punkt 2 ska
åtgärderna för att identifiera och lokalisera 
rättighetshavare omfatta granskning av 
medlemsregister och att ge
upphovsrättsorganisationens medlemmar
och allmänheten tillgång till förteckningar 

3. I enlighet med punkt 2 ska
organisationen för kollektiv förvaltning
införa effektiva åtgärder för att identifiera 
och lokalisera rättighetshavare och 
samtidigt vidta lämpliga 
säkerhetsåtgärder för att förhindra 



AM\936984SV.doc 63/95 PE510.534v02-00

SV

över verk och andra alster för vilka en eller 
flera rättighetshavare inte har identifierats 
eller lokaliserats.

bedrägerier. Dessa åtgärder ska omfatta
granskning av medlemsregister och att
regelbundet och minst en gång per år ge
medlemmarna i organisationen för 
kollektiv förvaltning och allmänheten 
tillgång till förteckningar över verk och 
andra alster för vilka en eller flera 
rättighetshavare inte har identifierats eller 
lokaliserats.

Or. en

Motivering

Kollektiva förvaltningsorganisationer kan skjuta upp publiceringen av listor över verk på 
obestämd tid om ingen tidsgräns anges. [I enlighet med förslagen till yttrande från 
CULT-utskottet och IMCO-utskottet.]

Ändringsförslag 115
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpning av punkt 2 ska 
åtgärderna för att identifiera och lokalisera 
rättighetshavare omfatta granskning av 
medlemsregister och att ge 
upphovsrättsorganisationens medlemmar 
och allmänheten tillgång till förteckningar 
över verk och andra alster för vilka en eller 
flera rättighetshavare inte har identifierats 
eller lokaliserats.

3. Vid tillämpning av punkt 2 ska 
åtgärderna för att identifiera och lokalisera 
rättighetshavare omfatta granskning av 
medlemsregister och att ge 
upphovsrättsorganisationens medlemmar 
och allmänheten tillgång till förteckningar 
över verk och andra alster för vilka en eller 
flera rättighetshavare inte har identifierats 
eller lokaliserats. Om dessa verk eller 
andra alster inte kan anges på grund av 
verksamhetens omfattning 
inomorganisationen för kollektiv 
förvaltning, ska organisationen i stället 
ange vilka kategorier av verk eller andra 
alster den representerar, vilka rättigheter 
den förvaltar och vilka territorier som 
omfattas.

Or. en
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Ändringsförslag 116
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I licensieringsvillkoren ska objektiva 
kriterier beaktas, i synnerhet när det gäller 
tariffer.

Or. en

Motivering

I den ursprungliga formuleringen inskränktes principen om avtalsfrihet oproportionerligt 
mycket.

Ändringsförslag 117
Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Licensieringsvillkoren ska vara baserade 
på rättvisa och icke-diskriminerande
kriterier, i synnerhet när det gäller tariffer.

Or. en

Ändringsförslag 118
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tarifferna för ensamrätter ska återspegla 
det ekonomiska handelsvärdet för 

Tarifferna för ensamrätter och rätten till 
skälig ersättning ska återspegla det 
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rättigheterna och det ekonomiska värdet 
för de tjänster som 
upphovsrättsorganisationen 
tillhandahåller.

ekonomiska handelsvärdet för rättigheterna 
och den ekonomiska nytta som 
användarna får av den kollektiva 
förvaltningen av rättigheter.

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

Ändringsförslag 119
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tarifferna för ensamrätter ska återspegla
det ekonomiska handelsvärdet för 
rättigheterna och det ekonomiska värdet för 
de tjänster som upphovsrättsorganisationen 
tillhandahåller.

I tarifferna för ensamrätter ska det 
ekonomiska handelsvärdet för rättigheterna 
och det ekonomiska värdet för de tjänster 
som upphovsrättsorganisationen 
tillhandahåller beaktas.

Or. en

Motivering

Det är oklart om det ekonomiska värdet av en rättighet alltid kan fastställas direkt och om 
detta inte leder till rättslig osäkerhet eftersom parterna kan ifrågasätta avtalet på grund av 
olika uppfattningar om det ekonomiska värdet.

Ändringsförslag 120
Eija-Riitta Korhola
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det inte finns nationell lagstiftning som 
reglerar belopp som ska betalas till 
rättighetshavare i samband med rätt till 
ersättning och rätt till kompensation, ska
upphovsrättsorganisationen fastställa de 
utestående beloppen på grundval av 
rättigheternas handelsvärde.

Om det inte finns nationell lagstiftning som 
reglerar belopp som ska betalas till 
rättighetshavare i samband med rätt till 
kompensation, ska organisationen för 
kollektiv förvaltning fastställa de 
utestående beloppen på grundval av 
rättigheternas handelsvärde.

Or. en

Ändringsförslag 121
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Användarna bör rapportera till 
organisationerna för kollektiv förvaltning
om sin användning av verk och andra 
alster i ett överenskommet format, i god 
tid och på ett korrekt sätt, för att göra det 
möjligt för organisationerna för kollektiv 
förvaltning att fastställa tillämpliga 
avgifter och fördela utestående belopp till 
rättighetshavarna på ett korrekt sätt och i 
enlighet med de skyldigheter som 
fastställs i detta direktiv. Om användare 
inte rapporterar till organisationerna för 
kollektiv förvaltning på ett sådant sätt att 
dessa i god tid kan göra korrekta 
utbetalningar till enskilda 
rättighetshavare ska medlemsstaterna 
säkerställa att organisationerna för 
kollektiv förvaltning befrias från sina 
förpliktelser enligt detta direktiv med 
avseende på fördelning av intäkter till 
enskilda rättighetshavare, och att de får 
debitera dessa användare ytterligare 
avgifter för att täcka de ytterligare 
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administrativa kostnader som uppkommer 
på grund av saknade eller otillräckliga 
användningsrapporter

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 122
Lara Comi, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att säkerställa en snabb, rättvis 
och öppen fördelning av rättigheter ska 
upphovsrättsorganisationerna begära att 
användarna tillhandahåller 
kostnadsbokföringen för de verk som 
använts, i enlighet med de 
standardrapporter som tillhandahålls av 
upphovsrättsorganisationerna eller 
används i sektorn, senast sex månader 
efter att det musikaliska verket använts.

Or. en
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Motivering

Rapporter från användare i och utanför den digitala miljön behövs för att användningen av 
skyddade verk ska kunna fastställas. Utan dessa skulle fördelningen av upphovsrätter och 
relaterade rättigheter även i fortsättningen försvåras genom bristen på uppgifter som är 
nödvändiga för att det ska gå att säkerställa en proportionell och analytisk fördelning av den 
faktiska användningen av verken. Uppgifterna tillhandahålls ofta i ofullständigt och felaktigt 
skick. Det ökande antalet enheter och spridningen av upphovsrättsskyddade verk innebär att 
upphovsrättsorganisationerna snabbt behöver få korrekta uppgifter från användarna om 
deras användning av musikaliska verk.

Ändringsförslag 123
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Användarna bör snabbt betala 
licensavgifter och ersättningar till 
organisationerna för kollektiv förvaltning
när det finns en gällande allmän eller av 
domstol fastställd tariff. Om användarna 
inte utan dröjsmål betalar dessa 
licensavgifter ska medlemsstaterna se till 
att organisationerna för kollektiv 
förvaltning får debitera dessa användare 
ytterligare avgifter för att täcka de 
administrativa kostnader som uppkommer 
på grund av att licensavgifterna eller 
ersättningarna inte betalas frivilligt.

Or. en

Ändringsförslag 124
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Rapportering och fakturering



AM\936984SV.doc 69/95 PE510.534v02-00

SV

1. Upphovsrättsorganisationerna ska 
inrätta lämpliga 
kommunikationsförfaranden så att 
användarna kan lämna all nödvändig 
information om användningen av 
licenser, inbegripet en rapport om verkens 
faktiska användning, till 
upphovsrättsorganisationen på ett korrekt 
sätt och inom den gemensamt avtalade 
tidsfristen för licensen i fråga.
2. Upphovsrättsorganisationerna ska 
inrätta ett förfarande för inbördes 
samarbete till förmån för 
rättighetshavare, medlemmar och 
användare. Samarbetsförfarandet ska 
åtminstone omfatta en gemensam databas 
med samordnad information om de 
licenser som utfärdats och om 
användningen av verken samt samordnad 
och gemensam fakturering och 
inkassering av rättighetsintäkter.
3. Det samarbetsförfarande som avses i 
punkt 2 ska göra det möjligt för 
upphovsrättsorganisationerna att 
samordna faktureringen av användarna 
så att varje användare får en enda 
samlingsfaktura avseende rättigheterna 
till de verk som har licensierats. 
Samlingsfakturan ska vara tydlig och 
innehålla uppgifter om de berörda 
upphovsrättsorganisationerna, en lista 
över verk och andra skyddade alster som 
licensierats samt den faktiska 
användningen av dessa verk och alster. I 
fakturan ska också anges tydligt 
åtminstone varje rättighetshavares andel 
av de utestående beloppen och vilka 
belopp som utgör förvaltningsavgifter.

Or. en

Motivering

Ett förfarande för samarbete om fakturering ger enklare fakturor, underlättar betalningen för 
användarna samt motverkar sådana problem som höga transaktionskostnader och 
dubbelfakturering. [Ändringsförslaget överensstämmer med IMCO-utskottets förslag till 
yttrande.]
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Ändringsförslag 125
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Information som ges till organisationer 

för kollektiv förvaltning
Medlemsstaterna ska se till att 
organisationerna för kollektiv förvaltning 
har rätt att begära in de uppgifter och 
dokument från användarna som krävs för 
att bestämma användningens karaktär 
och räckvidd för de verk och andra 
skyddade alster som de representerar samt 
storleken på rättighetsintäkterna. Vid 
behov ska uppgifterna och dokumenten 
lämnas i ett elektroniskt format som kan 
behandlas av organisationen för kollektiv 
förvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 126
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Organisationer för kollektiv förvaltning 
ska besvara personer som begär en licens 
för nättjänster inom en rimlig tidsperiod 
och ska föreslå en licens inom 
sex månader efter det att de har erhållit 
en begäran om licens med relevanta 
upplysningar. Om en organisation för 
kollektiv förvaltning inte håller de 
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angivna tidsfristerna har personen som 
begär licens rätt till tvistlösning i enlighet 
med artiklarna 35, 36 och 37.

Or. en

Motivering

Föredragandens ändringsförslag återupptas, men strikta tidsfrister fungerar inte eftersom 
licensavtalen kan ha mycket olika grad av komplexitet, beroende på t.ex. vilken kategori av 
eller hur många rättigheter som berörs.

Ändringsförslag 127
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 15b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15b
Faktureringsstandarder

1. Organisationerna för kollektiv 
förvaltning, och likaså kommersiella 
aktörer enligt definitionen i artikel 3 aa, 
ska om möjligt fakturera användarna på 
elektronisk väg. Organisationer för 
kollektiv förvaltning och kommersiella 
aktörer ska ge möjlighet att använda 
minst ett format som följer frivilliga 
branschnormer eller branschförfaranden 
som har utarbetats på internationell nivå 
eller unionsnivå.
2. Organisationer för kollektiv förvaltning 
och kommersiella aktörer ska fakturera 
leverantörer av musiktjänster på nätet 
korrekt och utan dröjsmål efter den 
faktiska användningen av rättigheterna.
3. Organisationer för kollektiv förvaltning 
och kommersiella aktörer ska ha lämpliga 
förfaranden för att användaren ska 
kunna ifrågasätta fakturans korrekthet, 
även när användaren får fakturor för 
samma näträttigheter till samma 
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musikaliska verk från en eller flera 
organisationer för kollektiv förvaltning.

Or. en

Motivering

Standardiserad och effektiv fakturering bidrar till att sänka transaktionskostnaderna. Alla 
användare måste kunna ifrågasätta fakturornas korrekthet. [Ändringsförslaget 
överensstämmer med CULT-utskottets förslag till yttrande.]

Ändringsförslag 128
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 15b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15b
Avslag på begäran av licens

1. En organisation för kollektiv 
förvaltning får inte utan betydande och 
berättigade skäl avslå en begäran om 
licens för användning av verk eller andra 
skyddade alster inom den repertoar som 
den representerar. Organisationen för 
kollektiv förvaltning får i synnerhet inte 
avslå en begäran om licens, inbegripet en 
gränsöverskridande licens, på grund av 
den aktuella licensens lönsamhet.
2. Om organisationen för kollektiv 
förvaltning avslår en begäran om licens 
ska skälen till avslaget meddelas de 
rättighetshavare som den representerar, 
andra organisationer för kollektiv 
förvaltning för vars räkning den förvaltar 
rättigheter genom representationsavtal 
samt användaren.

Or. en
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Ändringsförslag 129
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 16 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att varje 
upphovsrättsorganisation minst en gång om 
året och på elektronisk väg gör minst 
följande information tillgänglig för alla 
rättighetshavare som den representerar:

Medlemsstaterna ska se till att varje 
upphovsrättsorganisation minst en gång om 
året och på elektronisk väg, vid behov med 
kortare mellanrum genom individuella 
online-konton, gör minst följande 
information tillgänglig för alla 
rättighetshavare som den direkt
representerar:

Or. en

Motivering

Individuella online-konton leder till bättre kostnadseffektivitet och samtidigt till mer 
information till enskilda medlemmar. Många av de mest välfungerande organisationerna för 
kollektiv förvaltning använder redan sådana konton. [Ändringsförslaget överensstämmer med 
IMCO-utskottets förslag till yttrande.]

Ändringsförslag 130
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
kommersiella aktörer, såsom de definieras 
i artikel 3 aa, på elektronisk väg minst en 
gång per år tillhandahåller den 
information som anges i leden a, b, c, d 
och g i punkt 1 i denna artikel till varje 
rättighetshavare vars rättigheter de 
förvaltar.

Or. en
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Motivering

Eftersom kommersiella aktörer förvaltar enskilda rättighetshavares rättigheter bör de 
omfattas av en uppsättning minimiregler för insyn. [Ändringsförslaget överensstämmer med 
CULT-utskottets förslag till yttrande.]

Ändringsförslag 131
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utestående belopp till rättighetshavare 
per kategori av förvaltade rättigheter och
typ av användning som 
upphovsrättsorganisationen betalar till 
rättighetshavare för den period det gäller.

c) Utestående belopp till rättighetshavare 
per kategori av förvaltade rättigheter, per
typ av användning och per verk som 
organisationen för kollektiv förvaltning
betalar till rättighetshavare för den period 
det gäller.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget förbättrar den information som ges till rättighetshavarna. 
[Ändringsförslaget överensstämmer med CULT-utskottets förslag till yttrande.]

Ändringsförslag 132
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 17 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utestående belopp till rättighetshavare 
per kategori av rättigheter som förvaltas 
och per typ av användning som 
upphovsrättsorganisationen betalar för 
licensiering av de rättigheter den förvaltar 
genom representationsavtalet.

a) Utestående belopp till rättighetshavare 
per kategori av rättigheter som förvaltas, 
per typ av användning och per verk som 
organisationen för kollektiv förvaltning
betalar för licensiering av de rättigheter 
den förvaltar genom representationsavtalet.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget förbättrar den information som ges via mellanled, och i slutändan även 
informationen till rättighetshavarna. [Ändringsförslaget överensstämmer med 
CULT-utskottets förslag till yttrande.]

Ändringsförslag 133
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Information som ges till rättighetshavare, 
medlemmar och andra organisationer för 
kollektiv förvaltning

Or. en

Ändringsförslag 134
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationerna utan 
otillbörligt dröjsmål tillhandahåller 
följande information på elektronisk väg, på 
begäran av en rättighetshavare vars 
rättigheter den representerar, en 
upphovsrättsorganisation för vars räkning 
den representerar rättigheter genom 
representationsavtal eller en användare:

1. Medlemsstaterna ska se till att 
organisationerna för kollektiv förvaltning
utan otillbörligt dröjsmål tillhandahåller 
följande information på elektronisk väg till 
samtliga rättighetshavare vars rättigheter 
den representerar, till samtliga 
organisationer för kollektiv förvaltning
för vars räkning den representerar 
rättigheter genom representationsavtal eller 
till samtliga användare:

Or. en
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Motivering

Grundläggande information om tariffer, licensavtal, repertoar och representationsavtal är 
förutsättningar för att marknaden för kreativa varor ska vara välfungerande och öppen. 
Sådan information ska inte tillhandahållas enbart på begäran. [Ändringsförslaget 
överensstämmer med CULT-utskottets förslag till yttrande.]

Ändringsförslag 135
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationerna utan 
otillbörligt dröjsmål tillhandahåller 
följande information på elektronisk väg, på 
begäran av en rättighetshavare vars 
rättigheter den representerar, en 
upphovsrättsorganisation för vars räkning 
den representerar rättigheter genom 
representationsavtal eller en användare:

1. Medlemsstaterna ska se till att 
organisationerna för kollektiv förvaltning
utan otillbörligt dröjsmål tillhandahåller 
följande information på elektronisk väg, på 
begäran av en rättighetshavare vars 
rättigheter den representerar, en 
upphovsrättsorganisation för vars räkning 
den representerar rättigheter genom 
representationsavtal eller en användare:

Or. en

Ändringsförslag 136
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den repertoar och rättigheter som 
organisationen förvaltar och de 
medlemsstater som omfattas.

b) Den medlemsförteckning, den repertoar 
och de särskilda rättigheter som 
organisationen förvaltar för deras räkning
och de medlemsstater som omfattas, utan 
att avslöja personuppgifter och känslig 
information om rättighetshavarna.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget förbättrar rätten till insyn samtidigt som skyddet av personuppgifter 
säkras. [Ändringsförslaget överensstämmer med CULT-utskottets förslag till yttrande.]

Ändringsförslag 137
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den repertoar och rättigheter som
organisationen förvaltar och de
medlemsstater som omfattas.

b) Vilka verk eller andra alster 
organisationen representerar, vilka 
rättigheter den förvaltar, antingen direkt 
eller genom representationsavtal, och 
vilka territorier som omfattas, alternativt, 
om dessa verk eller alster inte kan anges 
på grund av räckvidden i verksamheten 
hos organisationen för kollektiv 
förvaltning, vilka kategorier av verk eller 
andra alster organisationen 
representerar, vilka rättigheter den 
förvaltar och vilka territorier som 
omfattas.

Or. en

Ändringsförslag 138
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dessutom ska en 
upphovsrättsorganisation på begäran av 
rättighetshavare eller 
upphovsrättsorganisationer tillhandahålla 
information om verk för vilka en eller flera 
rättighetshavare inte har identifierats, 
inbegripet tillgänglig information om 

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

verkets titel, upphovsmannens namn, 
förläggarens namn och annan tillgänglig 
relevant information som kan behövas för 
att identifiera rättighetshavaren. Om dessa 
verk eller andra alster inte kan anges på 
grund av verksamhetens omfattning inom
organisationen för kollektiv förvaltning, 
ska organisationen i stället ange vilka 
kategorier av verk eller andra alster den 
representerar, vilka rättigheter den 
förvaltar och vilka territorier som 
omfattas.

Or. en

Ändringsförslag 139
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Dessutom ska en organisation för 
kollektiv förvaltning offentliggöra
information om verk för vilka en eller flera 
rättighetshavare inte har identifierats i 
enlighet med bestämmelserna i 
direktiv 2012/28/EU om viss tillåten 
användning av anonyma verk, inbegripet 
tillgänglig information om verkets titel, 
upphovsmannens namn, förläggarens namn 
och annan tillgänglig relevant information 
som kan behövas för att identifiera 
rättighetshavaren.

Or. en

Motivering

Rättighetshavare som inte är medlemmar i en upphovsrättsorganisation bör kunna 
kontrollera om något av deras verk står med bland de verk för vilka rättighetshavare inte har 
identifierats. Dessutom är denna information värdefull för både användare och 
slutkonsumenter. Direktivet om viss tillåten användning av anonyma verk innehåller 
bestämmelser om hur man ska hantera en situation där man inte hittar rättighetshavaren. 
Man bör hänvisa till det direktivet för att se till att upphovsrättslagstiftningen är samordnad.
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Ändringsförslag 140
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
användarna kostnadsfritt, på elektronisk 
väg ger organisationerna för kollektiv 
förvaltning tillräcklig, fullständig och 
korrekt information för att rättigheterna 
ska förvaltas på ett effektivt sätt och för 
att man ska kunna identifiera 
användningen av verket eller alstret samt 
dess rättighetshavare. 

Or. en

Ändringsförslag 141
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att varje 
upphovsrättsorganisation offentliggör 
följande information:

1. Medlemsstaterna ska se till att varje 
organisation för kollektiv förvaltning 
offentliggör följande information:

Or. en

Ändringsförslag 142
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att varje 
upphovsrättsorganisation offentliggör 
följande information:

1. Medlemsstaterna ska se till att varje 
organisation för kollektiv förvaltning
offentliggör följande information, helst 
genom offentliga och sökbara nätverk:

Or. en

Motivering

Kompatibilitet mellan elektroniska nätverk bör främjas. [Ändringsförslaget överensstämmer 
med CULT-utskottets förslag till yttrande.]

Ändringsförslag 143
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Standardlicensieringsavtal och 
tillämpliga tariffer.

Or. en

Motivering

Insyn i priser och villkor är en förutsättning för effektiv prissättning och förhandling på 
marknaden för licensiering. [Ändringsförslaget överensstämmer med CULT-utskottets förslag 
till yttrande.]

Ändringsförslag 144
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Vilken repertoar och vilka rättigheter 
organisationen förvaltar och vilka 
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medlemsstater som omfattas.

Or. en

Motivering

Insyn i informationen om repertoaren är synnerligen viktigt för såväl rättighetshavare och 
användare som konsumenter. [Ändringsförslaget överensstämmer med CULT-utskottets 
förslag till yttrande.]

Ändringsförslag 145
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Organisationerna för kollektiv 
förvaltning ska se till att informationen 
om repertoaren är korrekt och uppdateras 
regelbundet, i enlighet med punkt 1 ab. 
I detta hänseende ska de särskilt se till att 
informationen om de verk vars skyddstid 
håller på att löpa ut är korrekt, 
uppdateras regelbundet och offentliggörs.

Or. en

Motivering

Det är viktigt för allmänheten att få korrekt information om när ett visst verk kommer att bli 
allmängods. [Ändringsförslaget överensstämmer med CULT-utskottets förslag till yttrande.]

Ändringsförslag 146
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsrättsorganisationer som är 
etablerade på deras territorium uppfyller 

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
organisationer för kollektiv förvaltning
som är etablerade på deras territorium 
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kraven i denna avdelning när de utfärdar 
gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk.

uppfyller kraven i denna avdelning när de 
utfärdar gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk.

Or. en

Motivering

Artikeln bör överensstämma med ändringarna av artikel 2.

Ändringsförslag 147
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inom ramen för denna avdelning får 
kategorierna av näträttigheter till 
musikaliska verk inte göra det möjligt att 
dela upp rättigheterna i sådana som rör 
återgivning (mekaniska rättigheter) och 
sådana som rör överföring till 
allmänheten (framföranderättigheter).

Or. en

Motivering

Det är inte vettigt att dela upp licenser i olika mekaniska rättigheter och 
framföranderättigheter på internet. En sådan uppdelning av rättigheter skapar onödiga 
kostnader för användarna och ökar transaktionskostnaderna. Det är viktigt att förhindra 
detta för den digitala inre marknadens konkurrenskraft, eftersom en sådan uppdelning inte är 
en belastning för vissa andra stora globala marknader.
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Ändringsförslag 148
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Den ska ha kapacitet att erbjuda både 
(den mekaniska) rättigheten att återge och 
rättigheten att överföra (framföra) de 
musikaliska verk som den avser att 
licensiera genom gränsöverskridande 
licenser.

Or. en

Motivering

Det är inte vettigt att dela upp licenser i olika mekaniska rättigheter och 
framföranderättigheter på internet. En sådan uppdelning skapar onödiga kostnader för 
användarna och ökar transaktionskostnaderna.

Ändringsförslag 149
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upphovsrättsorganisationen kan vidta 
rimliga åtgärder för att skydda uppgifternas 
korrekthet och integritet, kontrollera deras 
återanvändning och skydda
personuppgifter och kommersiellt känslig 
information.

2. Organisationen för kollektiv 
förvaltning kan vidta rimliga åtgärder för 
att skydda uppgifternas korrekthet och 
integritet, personuppgifter och vid behov 
kommersiellt känslig information.

Or. en

Motivering

Organisationerna för kollektiv förvaltning bör inte ges fullständig befogenhet att begränsa 
återanvändningen av information, som är en viktig och grundläggande mänsklig rättighet.
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Ändringsförslag 150
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Användarna, som i detta fall vanligtvis är leverantörer av musiktjänster på nätet, har ett 
berättigat intresse i att det är korrekt information som tillhandahålls av organisationerna för 
kollektiv förvaltning. De bör därför också ha rätt att invända.

Ändringsförslag 151
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphovsrättsorganisation ska 
övervaka hur de näträttigheter till 
musikaliska verk som den representerar, 

1. En upphovsrättsorganisation ska komma 
överens med leverantören av 
musiktjänster på nätet när det gäller 
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hela eller i delar, används av leverantörerna 
av musiktjänster på nätet till vilka 
organisationen har utfärdat en 
gränsöverskridande licens för dessa 
rättigheter.

tillhandahållandet av information om hur 
de näträttigheter till musikaliska verk som 
den representerar, hela eller i delar, 
används av leverantörerna av musiktjänster 
på nätet till vilka organisationen har 
utfärdat en gränsöverskridande licens för 
dessa rättigheter.

Or. en

Motivering

Ordet ”övervaka” kan tolkas som teknisk övervakning, vilket inte fungerar så bra för vissa 
nättjänster.

Ändringsförslag 152
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upphovsrättsorganisationen ska ge 
leverantörerna av musiktjänster på nätet 
möjligheten att på elektronisk väg 
rapportera den faktiska användningen av 
näträttigheter till musikaliska verk. 
Upphovsrättsorganisationen ska ge 
möjlighet att använda minst en 
rapporteringsmetod som följer frivilliga 
branschnormer eller -förfaranden som har 
tagits fram på internationell nivå eller 
unionsnivå för elektronisk utväxling av 
sådana uppgifter. 
Upphovsrättsorganisationen kan vägra att 
godta rapporter från användarna i 
användardefinierat format, om 
organisationen har erbjudit möjlighet att 
göra rapporteringen med användning av en 
branschnorm för elektronisk utväxling av 
uppgifter.

2. Organisationen för kollektiv 
förvaltning ska ge leverantörerna av 
musiktjänster på nätet möjligheten att på 
elektronisk väg rapportera den faktiska 
användningen av näträttigheter till 
musikaliska verk i enlighet med 
artikel 15a.1. Organisationen för kollektiv 
förvaltning ska ge möjlighet att använda 
minst en rapporteringsmetod som följer 
frivilliga branschnormer eller -förfaranden 
som har tagits fram på internationell nivå 
eller unionsnivå för elektronisk utväxling 
av sådana uppgifter. Organisationen för 
kollektiv förvaltning kan vägra att godta 
rapporter från användarna i 
användardefinierat format, om 
organisationen har erbjudit möjlighet att 
göra rapporteringen med användning av en 
branschnorm för elektronisk utväxling av 
uppgifter.

Or. en
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Motivering

I enlighet med ändringsförslaget till skälen 18 och 27 samt artikel 15a. [Ändringsförslaget 
överensstämmer med IMCO-utskottets förslag till yttrande.]

Ändringsförslag 153
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vid tillämpning av punkterna 3 och 4 
ska upphovsrättsorganisationen inrätta ett 
samarbetsförfarande med andra 
upphovsrättsorganisationer för att se till 
att en enda faktura utfärdas till 
leverantören av musiktjänster på nätet 
enligt vad som anges i artikel 15a.

Or. en

Motivering

I enlighet med ändringsförslaget till skälen 18 och 27 samt artikel 15a. [Ändringsförslaget 
överensstämmer med IMCO-utskottets förslag till yttrande.]

Ändringsförslag 154
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Upphovsrättsorganisationen ska ge 
leverantören av musiktjänster på nätet 
tillgång till lämpliga förfaranden för att 
ifrågasätta fakturans korrekthet, inbegripet 
när leverantören av musiktjänster på nätet 
får fakturor från en eller flera 
upphovsrättsorganisationer för samma 
näträttigheter till samma musikaliska verk.

5. Organisationen för kollektiv 
förvaltning ska ge leverantören av 
musiktjänster på nätet tillgång till lämpliga 
förfaranden för att ifrågasätta fakturans 
korrekthet, inbegripet när leverantören av 
musiktjänster på nätet får mer än en 
faktura för samma näträttigheter till 
samma musikaliska verk.
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Or. en

Motivering

Alla relevanta enheter som tillämpar dubbelfakturering bör omfattas.

Ändringsförslag 155
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska utvärdera och 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om behovet av sektorsspecifika 
bestämmelser, med hänsyn till 
genomförandet av artikel 101.3 i 
EUF-fördraget, som omfattar 
representationsavtal och samordning av 
näträttigheter, utbyte av information samt 
andra former av samarbete mellan 
organisationer för kollektiv förvaltning i 
syfte att bevilja och förvalta 
gränsöverskridande licenser för flera 
repertoarer och/eller i syfte att fastställa
enhetliga eller gemensamt överenskomna 
tariffer och villkor för sådana licenser.

Or. en

Motivering

Samarbete mellan organisationer för kollektiv förvaltning bör uppmuntras, men för detta
krävs också rättssäkerhet när det gäller vilka konkurrensregler som är tillämpliga. Det finns 
en uppenbar risk för att de som samarbetar blir föremål för en antitrustutredning, och frågan 
bör därför klargöras.

Ändringsförslag 156
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltningsavgiften för den tjänst som den 
tillfrågade upphovsrättsorganisationen
tillhandahåller till den begärande 
upphovsrättsorganisation ska inte 
överskrida de kostnader som rimligen 
åsamkas den tillfrågade 
upphovsrättsorganisationen vid 
förvaltning av den begärande 
upphovsrättsorganisationens repertoar, 
plus en rimlig vinstmarginal.

Förvaltningsavgiften för den tjänst som den 
tillfrågade organisationen för kollektiv 
förvaltning tillhandahåller till den 
begärande organisationen ska inte 
överskrida de kostnader som rimligen 
åsamkas den tillfrågade organisationen för 
kollektiv förvaltning vid förvaltning av den 
begärande organisationens repertoar, plus 
en rimlig vinstmarginal som innebär 
ekonomisk lönsamhet för alla berörda 
parter.

Or. en

Motivering

Vid konkurrens mellan organisationer för kollektiv förvaltning som skiljer sig åt när det 
gäller storlek, repertoar och fasta kostnader per medlem, måste försiktighet iakttas när det 
gäller marginalerna på transaktioner mellan organisationerna.

Ändringsförslag 157
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den tillfrågade organisationen för 
kollektiv förvaltning ska utfärda en licens 
för den begärande organisationens 
repertoar i sina kontakter med 
användarna, på samma villkor som gäller 
för den egna repertoaren, och får inte 
utesluta den begärande organisationens 
repertoar från den licensierade 
repertoaren utan den begärande 
organisationens samtycke.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget är identiskt med föredragandens ändringsförslag nr 25, och innebär att 
ändringsförslaget byter plats samtidigt som man behåller kommissionens ursprungliga 
förslag till artikel 29.3. Den artikeln och detta ändringsförslag syftar till att betona att 
repertoarerna hos små och medelstora organisationer för kollektiv förvaltning bör få 
tillräckligt skydd för att fullt ut kunna bidra till utveckling och främjande av kulturell 
mångfald i Europa och bör behandlas lika vid licensieringen av gränsöverskridande 
musiktjänster på nätet i Europa. 

Ändringsförslag 158
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Undantag för musiknäträttigheter som 

krävs för radio- och teveprogram
Kraven enligt denna avdelning ska inte 
gälla för upphovsrättsorganisationer som, 
med frivillig aggregering av de rättigheter 
som krävs, och i enlighet med 
konkurrensreglerna i artiklarna 101 och 
102 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, utfärdar en 
gränsöverskridande licens för 
näträttigheter till musikaliska verk som ett 
sändningsföretag måste ha för att få 
överföra till eller tillgängliggöra för 
allmänheten sina radio- eller teveprogram 
samtidigt med den ursprungliga 
sändningen eller senare, såväl som allt 
material på nätet som sändningsföretaget 
har producerat och som utgör 
komplement till den ursprungliga 
utsändningen av dess radio- eller 
teveprogram.

Or. en
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Motivering

Flyttad till artikel 2 (Tillämpningsområde).

Ändringsförslag 159
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kraven enligt denna avdelning ska inte 
gälla för upphovsrättsorganisationer som, 
med frivillig aggregering av de rättigheter 
som krävs, och i enlighet med 
konkurrensreglerna i artiklarna 101 och 
102 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, utfärdar en 
gränsöverskridande licens för näträttigheter 
till musikaliska verk som ett 
sändningsföretag måste ha för att få 
överföra till eller tillgängliggöra för 
allmänheten sina radio- eller teveprogram 
samtidigt med den ursprungliga 
sändningen eller senare, såväl som allt 
material på nätet som sändningsföretaget 
har producerat och som utgör komplement 
till den ursprungliga utsändningen av dess 
radio- eller teveprogram.

Kraven enligt denna avdelning ska inte 
gälla för upphovsrättsorganisationer som, 
med frivillig aggregering av de rättigheter 
som krävs, och i enlighet med 
konkurrensreglerna i artiklarna 101 och 
102 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, utfärdar en 
gränsöverskridande licens för näträttigheter 
till musikaliska verk som ett 
sändningsföretag måste ha för att få 
överföra till eller tillgängliggöra för 
allmänheten sina radio- eller teveprogram 
före eller samtidigt med den ursprungliga 
sändningen eller senare, såväl som allt 
material på nätet som sändningsföretaget 
har producerat och som utgör komplement 
till den ursprungliga utsändningen av dess 
radio- eller teveprogram.

Or. en

Motivering

För att skapa bättre klarhet och enhetlighet med skäl 35 bör undantaget för sändning även 
omfatta förhandstitt. [Ändringsförslaget överensstämmer med IMCO-utskottets förslag till 
yttrande.]

Ändringsförslag 160
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 35 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tvistlösning för användare Tvistlösning med användare

Or. en

Ändringsförslag 161
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att tvister 
mellan upphovsrättsorganisationer och 
användare rörande gällande och föreslagna 
licensieringsvillkor, tariffer och vägran att 
utfärda en licens kan hänvändas till 
domstol och, om så är lämpligt, till ett 
oberoende och opartiskt organ för 
tvistlösning.

1. Medlemsstaterna ska se till att tvister 
mellan upphovsrättsorganisationer och 
användare rörande gällande och föreslagna 
licensieringsvillkor, tariffer, beräkning av 
tariffer och vägran att utfärda en licens kan 
hänvändas till ett oberoende och opartiskt 
organ för tvistlösning.

Or. en

Motivering

En vanlig orsak till tvist är beräkningen av tariffer, vilket gör det lämpligt att uttryckligen 
ange att tvistlösning även omfattar beräkning. Rätten att även vända sig till domstol omfattas 
av punkt 2 och behöver inte upprepas här.

Ändringsförslag 162
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att tvister 
mellan upphovsrättsorganisationer och 
användare rörande gällande och föreslagna 
licensieringsvillkor, tariffer och vägran att 

1. Medlemsstaterna ska se till att tvister 
mellan upphovsrättsorganisationer och 
användare rörande gällande och föreslagna 
licensieringsvillkor, tariffer och vägran att 
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utfärda en licens kan hänvändas till 
domstol och, om så är lämpligt, till ett 
oberoende och opartiskt organ för 
tvistlösning.

utfärda en licens eller uppfylla villkoren i 
den kan hänvändas till domstol och, om så 
är lämpligt, till ett oberoende och opartiskt 
organ för tvistlösning. Medlemsstaterna 
ska se till att tvistlösningsorganen är 
specialiserade på upphovsrättsfrågor och 
att deras beslut grundar sig på de kriterier 
som anges i artikel 15.2.

Or. en

Ändringsförslag 163
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De administrativa kostnaderna för att 
begära tvistlösning ska vara skäliga.

Or. en

Motivering

För att lika villkor ska garanteras för mindre aktörer som begär tvistlösning måste de 
administrativa kostnaderna vara skäliga. [Ändringsförslaget överensstämmer med 
IMCO-utskottets förslag till yttrande.]

Ändringsförslag 164
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
användare som har tillgång till 
tvistlösning i enlighet med denna artikel 
ska vara skyldiga att betala följande till 
organisationen för kollektiv förvaltning så 
länge förfarandet pågår:
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a) Den tariff som tidigare tillämpades för 
användningen i fråga, om det finns en 
sådan tariff.
b) Ett tillfälligt månatligt belopp som inte 
är till nackdel för någon av parterna och 
som bestäms av tvistlösningsorganet om 
det inte finns någon tidigare tariff för 
användningen i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 165
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska se till att 
organisationerna för kollektiv förvaltning 
eller användarna, alltefter 
omständigheterna, senast 30 dagar efter 
det att det behöriga organet har fattat sitt 
beslut ska betala mellanskillnaden mellan 
de betalningar som redan gjorts och den 
nya tariff som organet har fastställt.

Or. en

Ändringsförslag 166
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tvister med en annan 
upphovsrättsorganisation om tillämpning 
av artiklarna 24, 25, 26, 28 och 29.

c) Tvister med en annan 
upphovsrättsorganisation om tillämpning 
av artiklarna 22, 23, 24, 25, 26, 28 och 29.

Or. en
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Motivering

Tvister mellan organisationer för kollektiv förvaltning om hanteringskapacitet och insyn i 
repertoaren bör vara föremål för tvistlösning. [Ändringsförslaget överensstämmer med 
IMCO-utskottets förslag till yttrande.]

Ändringsförslag 167
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att deras 
respektive behöriga myndigheter kan 
ålägga lämpliga administrativa påföljder 
och åtgärder i fall där bestämmelserna 
enligt nationell lagstiftning som antagits 
för att införliva detta direktiv inte har 
efterlevts, och ska se till att dessa 
tillämpas. Påföljderna och åtgärderna ska 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande.

1. Medlemsstaterna ska se till att de
behöriga myndigheterna har befogenhet 
att införa lämpliga påföljder för 
organisationer för kollektiv förvaltning 
och att vidta lämpliga åtgärder i fall där 
bestämmelserna enligt nationell 
lagstiftning som antagits för att införliva 
detta direktiv inte har efterlevts. Dessa 
påföljder och åtgärder ska vara effektiva 
och proportionella.

Or. en
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Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att deras 
respektive behöriga myndigheter kan 
ålägga lämpliga administrativa påföljder 
och åtgärder i fall där bestämmelserna 
enligt nationell lagstiftning som antagits 
för att införliva detta direktiv inte har 
efterlevts, och ska se till att dessa 
tillämpas. Påföljderna och åtgärderna ska 
vara effektiva, proportionella och 

1. Medlemsstaterna ska utse eller inrätta 
behöriga myndigheter för kontinuerlig 
övervakning av de organisationer för 
kollektiv förvaltning som är etablerade 
inom deras territorium. Medlemsstaterna 
ska se till att deras respektive behöriga 
myndigheter inför lämpliga administrativa 
påföljder och åtgärder i fall där 
bestämmelserna enligt nationell 
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avskräckande. lagstiftning som antagits för att införliva 
detta direktiv inte har efterlevts, och ska se 
till att dessa tillämpas. Påföljderna och 
åtgärderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska vara skyldiga att utse eller inrätta behöriga myndigheter där så ännu 
inte har skett. Ändringsförslaget ger ett starkare uttryck för genomförandet. 
[Ändringsförslaget överensstämmer med CULT-utskottets förslag till yttrande.]
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Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 39 kontinuerligt övervakar att de 
upphovsrättsorganisationer som är 
etablerade inom deras territorium 
efterlever de krav som anges i avdelning III 
i detta direktiv när organisationerna 
utfärdar gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 39 kontinuerligt övervakar att de 
upphovsrättsorganisationer som verkar 
inom deras territorium efterlever de krav 
som anges i avdelning III i detta direktiv 
när organisationerna utfärdar 
gränsöverskridande licenser för 
näträttigheter till musikaliska verk.

Or. en

Motivering

Artikeln bör överensstämma med ändringarna av artikel 2.


