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INDLEDNING

A) Ordførerens mål

Direktivforslaget om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt 
multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse 
består af to dele. 

Den første del (afsnit I, II og IV) fastlægger de krav, der er nødvendige for at sikre, at 
ophavsret og beslægtede rettigheder forvaltes ordentligt af forvaltningsselskaberne. Den 
anden del (afsnit III og artikel 36 og 40 i afsnit IV) har til formål at lette tildelingen af 
multiterritoriale licenser til rettigheder for musikværker med henblik på online-anvendelse. 

Ordføreren forfølger tre mål: Det første af disse er en bedre beskyttelse af kunstnernes 
interesser og bevarelse af den kulturelle mangfoldighed i Den Europæiske Union. Det andet 
vedrører en optimering af forbindelserne mellem forvaltningsselskaberne og kommercielle 
brugere til gavn for forbrugerne. Disse to mål omhandles i direktivets første del. Endelig 
består det tredje mål af en styrkelse af det digitale indre marked ved at gøre licenserne enklere 
og billigere for at fremme udviklingen af nye multiterritoriale onlinetjenester i 
musikbranchen. 

Ordføreren indledte inden udarbejdelsen af arbejdsdokumentet en omfattende høring af 
interessenter - en proces, der vil fortsætte i de kommende måneder. Ordføreren ønsker at 
sikre, at der tages behørigt hensyn til deres legitime bekymringer dog under hensyntagen til, 
at det ikke altid er let at forene første og tredje mål, som vi skal se, og til, at deres
gennemførelse vil kræve en vis grad af kompromis.

B) Nødvendigheden af at tage hensyn til forskellene i praksis i de forskellige medlemsstater 
og sektorer

Forvaltningsselskaberne er traditionelt oprettet og organiseret på nationalt plan. Dette direktiv 
er det første stykke EU-lovgivning, der har til formål at harmonisere de krav, der er 
nødvendige for at sikre, at de fungerer effektivt. Der findes således i øjeblikket mange 
forskellige systemer og praksisser i medlemsstaterne. 

For at tage højde for dette er der grund til at sikre, at de formulerede krav er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet og ikke hindrer medlemsstaterne i at udarbejde 
eller vedtage højere standarder for god forvaltning og gennemsigtighed med hensyn til 
forvaltningsselskaber. Direktivet skal med andre ord sikre en minimumsharmonisering. Det 
bør endvidere tillade fortsættelsen af nationale praksisser, som f.eks. omfattende kollektive 
licensordninger.

Således gælder den første del af direktivet for forvaltningsselskaber i hele sektoren, og derfor 
bør kravene deri ikke kun gælde for musik, men også for reprografi, den audiovisuelle sektor, 
osv.

Endelig ønsker ordføreren nærmere at undersøge konsekvenserne af henvisningen til direktiv 
2006/123/EF, kendt som "tjenesteydelsesdirektivet".
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Efter disse generelle betragtninger ønsker ordføreren at kommentere en række specifikke 
punkter, der er indeholdt i direktivforslaget, med henblik på fuldt ud at nå de tre mål, der 
forfølges.

Mål 1: Beskyttelse af kunstnernes interesser og bevarelse af den kulturelle 
mangfoldighed 

Det er af afgørende betydning for beskyttelsen af rettighedshavernes interesser, at 
forvaltningsselskaberne fungerer mere effektivt og under hensyntagen til deres medlemmers 
interesser, og at de sikrer gennemsigtighed i forvaltningen af ophavsrettigheder. Disse to 
betingelser vil sikre en passende godtgørelse til alle ophavsmændene og ikke kun dem, der 
nyder kommerciel succes, hvilket vil bidrage til at opretholde den kulturelle mangfoldighed.

Ordføreren ønsker at fremsætte følgende bemærkninger:

For det første skal definitionen af begrebet "forvaltningsselskab" i henhold til artikel 3, punkt 
a) ændres. Det bør bl.a. sikres, at alle datterselskaber af forvaltningsselskaber opfylder de 
samme krav.

For det andet mener ordføreren, at forslaget ikke tager tilstrækkeligt hensyn til de faktiske 
forhold på markedet og forekomsten af kommercielle selskaber eller agenter, der beskæftiger 
sig med lignende rettighedsforvaltningsaktiviteter, og som således konkurrerer med 
forvaltningsselskaberne. Disse fysiske eller juridiske personer bør være underlagt de samme 
krav tilpasset deres særlige karakteristika.

Frihed til at give eller tilbagekalde et selskabs rettigheder med et rimeligt varsel er to vigtige 
principper, som styrker rettighedshavernes stilling (artikel 5). Ordføreren tilslutter sig denne 
bestemmelse, men ønsker at fremføre to forbehold. For det første må disse to principper ikke 
misbruges. Det er for at beskytte alle ophavsmændene nødvendigt at undgå en situation, hvor 
kendte kunstnere tilbagekalder tilladelser, hvis forvaltning er billigere, og kun bibeholder 
tilladelser, hvis forvaltning er mere kompliceret. En sådan praksis risikerer at underminere 
forvaltningsselskabernes effektivitet1. For det andet vil en yderligere opsplitning af rettigheder 
vanskeliggøre den repertoiresammenlægning, der er nødvendig for udstedelse af 
multiterritoriale licenser og multirepertoirelicenser. Det er som nævnt i indledningen 
nødvendigt at finde den rette balance mellem de forskellige mål.

Generelt går ordføreren går ind for eksklusive tilladelser, selvom hun anerkender, at denne 
betegnelse inden for visse sektorer, såsom den audiovisuelle sektor, skal forstås som alle 
rettigheder for ét medium. Eksklusive tilladelser beskytter ikke kun ophavsmændene, men 
også de kommercielle brugere. Sidstnævnte gives dermed større retssikkerhed, og der er 
mindre risiko for at blive faktureret flere gange for anvendelsen af de samme rettigheder.

Ordføreren støtter de bestemmelser, der tilskynder rettighedshaverne til at deltage aktivt i 
driften af og tilsynet med forvaltningsselskaberne. Det er nødvendigt at anerkende 
generalforsamlingens centrale rolle i beslutnings- og tilsynsprocessen under hensyntagen til 

                                               
1 Domstolens dom C-127/73, BRT/Sabam, se også i denne forbindelse afgørelse COMP/C2/37.219 
Banghalter&Homen Christo mod Sacem af 12. august 2002.
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de organisationsmodeller for forvaltningsselskaber, der findes på nationalt plan1. God 
forvaltning forudsætter også hurtig beslutningstagning, hvorfor visse afgørelser ifølge 
fastlagte procedurer bør kunne overdrages til det organ, der udøver tilsynsfunktionen.
Desuden bør der for at undgå interessekonflikter garanteres proportionel repræsentation af de 
forskellige kategorier af rettighedshavere, der er medlemmer af et forvaltningsselskab. En 
mere effektiv forvaltning forudsætter anvendelse af dette princip på selskabernes organisation 
og drift. Det er derfor nødvendigt at ændre visse bestemmelser i direktivforslaget, for 
eksempel artikel 7, stk. 8, hvori det hedder, at alle medlemmer af et forvaltningsselskab skal 
have ret til at udpege "en hvilken som helst anden fysisk eller juridisk person" som 
fuldmægtig til at deltage og stemme på generalforsamlingen i deres navn. Medlemmerne bør 
kun kunne udpege andre personer i samme kategori som dem selv. 

Artikel 10, der vedrører forvaltningen af rettighedsindtægter, er utvivlsomt en af de vigtigste 
bestemmelser med hensyn til beskyttelse af ophavsmændene. Det er på nuværende tidspunkt 
normal praksis i forvaltningsselskaberne at investere de beløb, der skal fordeles til 
rettighedshaverne. Denne praksis er ikke i sig selv anfægtelig, såfremt 
forvaltningsselskaberne investerer disse midler fornuftigt, og investeringsbeslutningerne 
træffes på en gennemsigtig måde af de ansvarlige. Ordføreren mener, at provenuet fra disse 
investeringer i princippet skal udbetales til medlemmerne. Forvaltningsselskaberne bør kun 
have mulighed for at anvende disse beløb til administrationsudgifter efter høring af 
generalforsamlingen, og efter at have opnået et flertal blandt medlemmerne hertil. 

Ordføreren vil også undersøge, om det er muligt at reducere fristen for fordelingen af det 
skyldige beløb til rettighedshaverne, som jf. artikel 12, stk. 1, i øjeblikket er på senest 12 
måneder efter udgangen af det regnskabsår, i hvilket de pågældende rettighedsindtægter er 
blevet opkrævet. Den nuværende formulering af artikel 12, stk. 2, der tillader 
forvaltningsselskabet at træffe afgørelse om anvendelsen af de beløb, der ikke er blevet 
fordelt efter fem år, fordi det ikke har været muligt at identificere og lokalisere 
rettighedshaverne, bør revideres for at sikre en rimelig fordeling af de pågældende beløb.

For at forvaltningsselskaberne kan opfylde deres forpligtelser, bl.a. med hensyn til fordeling 
af midlerne, er det nødvendigt, at de kommercielle brugere indgiver alle nødvendige 
oplysninger uden forsinkelse. Ordføreren beklager derfor, at artikel 18 ikke indeholder 
sådanne krav i forhold til forvaltningsselskaberne.

Mål 2: Optimering af forbindelserne mellem forvaltningsselskaber og kommercielle 
brugere til gavn for forbrugerne 

Uafhængigt af bestemmelserne i afsnit III, som kun vedrører online-musikbranchen, er det 
nødvendigt at præcisere, gennemgå og udbygge visse artikler i afsnit II og IV for at optimere 
forbindelserne mellem forvaltningsselskaberne og de kommercielle brugere hvad angår 
udstedelse af licenser.

Ordføreren konstaterer, at der ikke er færre konflikter mellem forvaltningsselskaber og 
kommercielle brugere i lande, der har indført en forhåndsgodkendelse (prior authorisation) 
for forvaltningsselskaberne, eller som har indført en kontraheringspligt for disse selskaber. Til 

                                               
1 I visse medlemsstater udøves de tilsynsfunktioner, der er beskrevet i artikel 8, af bestyrelsen. Der bør ikke 
stilles krav om, at der skal oprettes et særligt organ.
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gengæld er artikel 15, der omhandler licensering, uhyre vigtig i denne forbindelse.

Artikel 15, stk. 2, som vedrører beregning af de tariffer, der anvendes i forbindelse med 
licensering, er udformet på en sådan måde, at det volder flere problemer, end det tackler. På 
den ene side er begrebet "den økonomiske værdi af disse rettigheder i handelen", som på 
ufuldstændig vis er overtaget fra Domstolens retspraksis, vag og kan skabe forvirring, når det 
drejer sig om frivillig licensering. Endvidere burde forvaltningsselskaberne offentliggøre 
deres tarifpolitik. Det er ordførerens opfattelse, at denne politik ikke bør være baseret 
udelukkende på objektive kriterier, men også på klare og gennemsigtige kriterier, der 
offentliggøres forud for enhver forhandling og eventuelt kontrolleres af den kompetente 
nationale myndighed som omhandlet i artikel 39. Offentliggørelsen af en tarifpolitik bør ikke 
berøre forvaltningsselskabernes mulighed for at tilbyde de kommercielle brugere 
differentierede tariffer, navnlig når der eksisterer en ny forretningsmodel. På den anden side
er der under visse omstændigheder ikke tale om frivillig licensering. Derfor skal det det 
fremgå klart, at medlemsstaterne har mulighed at fastsætte tariffer ved lov. 

Endvidere bør forvaltningsselskaberne inden for en rimelig frist besvare anmodninger fra de 
kommercielle brugere om udstedelse af en licens. 

Med hensyn til bilæggelse af tvister understreger ordføreren betydningen af alternative 
tvistbilæggelsesmetoder for at finde løsninger inden for en rimelig frist og til en 
overkommelig pris. Ordføreren vil undersøge forskellige muligheder for at udbygge disse 
bestemmelser. I tilfælde af en tvist er det desuden nødvendigt at angive gældende lovgivning 
og den kompetente retsinstans, når de to parter ikke er bosat i samme medlemsstat. Desuden 
skal det præciseres, at direktivet ikke påtvinger medlemsstaterne en forpligtelse til at skabe en 
ny domsmyndighed. 

Endelig henvises der i artikel 39 til de kompetente myndigheder, der i hver enkelt 
medlemsstat får til opgave at føre tilsyn med direktivets anvendelse. Medlemsstaterne skal 
ikke forpligtes til at oprette nye kontrolinstanser. Imidlertid skal disse myndigheder være 
tilstrækkeligt uafhængige, råde over menneskelige og finansielle ressourcer og føre effektiv 
kontrol med forvaltningsselskaberne.

Mål 3: Styrkelse af det digitale indre marked til gavn for de europæiske borgere

Afsnit III i direktivforslaget vedrører udelukkende online-anvendelse af musikværker. 
Ordføreren støtter Kommissionens beslutning om at begrænse denne anden del til 
musiksektoren. Strukturen og behovene i de øvrige sektorer, f.eks. den audiovisuelle, er helt 
anderledes og vil evt. kræve andre initiativer. Ordføreren vil foreslå helt at udelukke radio- og 
tv-selskaberne fra anvendelsesområdet for afsnit III med hensyn til anvendelse af indlagte 
musikværker (artikel 33). Således vil radio- og tv-selskaberne i modsætning til de selskaber, 
der tilbyder online-tjenester, i hovedsagen operere ud fra et nærhedskriterium.

Ordføreren har altid givet udtryk for den opfattelse, at den største vanskelighed på det indre 
marked ikke er at udstede multiterritoriale licenser, men snarere at gensammensætte et globalt 
repertoire for at muliggøre tildeling af multiterritoriale licenser og multirepertoirelicenser 
gennem et eller flere "indgangspunkter".

Anvendelsen af konkurrencereglerne forhindrer, at der etableres et enkelt indgangspunkt i EU 
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(one stop shop). Endvidere imødekommer indførelsen af en mekanisme med omfattende 
licenser kombineret med anvendelsen af "princippet om oprindelseslandet"1 ikke en væsentlig 
betænkelighed hos de kommercielle brugere, nemlig gensammensætning af repertoiret. Derfor 
synes udvælgelse af visse forvaltningsselskaber som værende berettigede til at udstede 
multiterritoriale licenser (artikel 21), ledsaget af en forpligtelse for disse selskaber til at 
repræsentere andres repertoire (artikel 29), at være den mest hensigtsmæssige løsning. 

Et af de elementer, der fremgår af den brede høring, ordføreren har iværksat, er den tillid, 
interessenterne2 giver udtryk for med hensyn til gennemførelsen af "Global Repertoire 
Database". Det er ubestrideligt, at eksistensen af en præcis, fuldstændig og opdateret database 
vil lette udstedelsen af multiterritoriale licenser og multirepertoirelicenser. 

Som tidligere angivet vil opnåelsen af direktivets mål nødvendiggøre afvejning af forskellige 
hensyn, da deres gennemførelse kan være modstridende. I denne henseende har adskillige 
interessenter givet udtryk for betænkeligheder gående ud på, at gensammensætningen af 
repertoiret og den eventuelle indførelse af "hubs" udelukkende vil gavne et 
engelsk/amerikansk repertoire og være til skade for lokale repertoirer og den kulturelle 
mangfoldighed. Ordføreren vil følge dette anliggende med særlig opmærksomhed. 

Opmærksomheden henledes imidlertid på, at der i dag i Europa findes over 250 websteder, 
der tilbyder online-musiktjenester, og at næsten ingen af dem udelukkende tilbyder et 
engelsk-/amerikansk repertoire3. Endvidere meddelte alle de operatører, der tilbyder online-
musiktjenester, og som ordføreren traf i forbindelse med høringen, at de havde brug for et 
globalt eller meget varieret repertoire for at kunne lancere deres tjenester.

Ud fra samme ønske om at opretholde en balance mellem direktivets forskellige mål er det 
særlig magtpåliggende for ordføreren, at "must carry"-forpligtelsen i artikel 29 udformes på 
en sådan måde, at målet om at bevare den kulturelle mangfoldighed respekteres fuldt ud.
Samtidig kunne man tænke sig, at et forvaltningsselskab, der udsteder multiterritoriale
licenser, bidrager til udvikling og finansiering af den kulturelle mangfoldighed i de 
medlemsstater, hvis repertoirer det repræsenterer.

                                               
1 Svarende til kabel- og satellitdirektivet 93/83/EØF.
2 Forvaltningsselskaber, forlæggere og kommercielle brugere.
3 http://www.pro-music.org/index.php


