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INLEDNING

A) Föredragandens mål

Förslaget till direktiv om förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter samt 
gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på 
den inre marknaden är uppdelat i två delar.

I den första delen (avdelningarna 1, 2 och 4) anges de krav som är nödvändiga för att 
säkerställa en god funktion i upphovsrättsorganisationers förvaltning av upphovsrätten och
närstående rättigheter. Den andra delen (avdelning 3 och artiklarna 36 och 40 i avdelning 4) 
syftar till att underlätta beviljandet av gränsöverskridande licenser för upphovsrätten till 
musikaliska verk för att de ska kunna användas på nätet.

Föredraganden har tre syften: För det första att åstadkomma ett bättre skydd av konstnärernas 
intressen och bevarande av den kulturella mångfalden i Europeiska unionen. För det andra en 
optimering av förbindelserna mellan upphovsrättsorganisationer och kommersiella användare 
i konsumentens intresse. Dessa båda mål hör till direktivets första delområde. Det tredje målet 
är slutligen att förstärka den inre digitala marknaden genom att förenkla och sänka 
licenskostnaderna för att stödja utvecklingen av nya gränsöverskridande nättjänster för 
musikaliska verk.

Innan detta dokument utarbetades inledde föredraganden ett omfattande samråd med de 
berörda parterna som kommer att fortgå under de kommande månaderna. Föredraganden 
kommer att se till att samtliga berörda parters berättigade farhågor beaktas på ett 
tillfredsställande sätt. Det är dock inte alltid lätt att jämka samman det första och det 
tredje målet, vilket kommer att framgå i det följande, och det kommer att behöva göras 
avvägningar i detta hänseende.

B) Skillnader i medlemsstaternas praxis och skillnader mellan olika sektorer: en verklighet att 
ta hänsyn till

Upphovsrättsorganisationer har traditionellt bildats och organiserats på nationell basis. Detta 
direktiv är den första EU-rättsakt som syftar till att tillnärma de nödvändiga kraven för att 
garantera en god funktion. Det finns alltså en mängd olika system och metoder i 
medlemsstaterna.

För att ta hänsyn till detta bör det säkerställas att de krav som anges i denna text följer 
subsidiaritetsprincipen och inte hindrar medlemsstaterna från att använda sig av eller anta 
bestämmelser om en högre nivå av god styrning och insyn i upphovsrättsorganisationerna.
Direktivet bör med andra ord garantera en lägsta harmoniseringsnivå. I övrigt bör direktivet 
inte påverka giltigheten i nationell praxis, som de utvidgade kollektiva licenssystemen.

Enligt samma synsätt ska det första delområdet för direktivet tillämpas på 
upphovsrättsorganisationer i alla sektorer. Det bör alltså säkerställas att de krav som ställs inte 
bara gäller för musiksektorn utan också för reprografi, den audiovisuella sektorn osv.
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Slutligen vill föredraganden göra en mer fördjupad granskning av konsekvenserna av 
hänvisningen till direktiv 2006/123/EG, det så kallade tjänstedirektivet.

Efter de mer allmänna övervägandena vill föredraganden kommentera vissa särskilda delar i 
förslaget till direktiv för att de tre målen ska uppfyllas helt och hållet.

Mål 1: Skydda konstnärers intressen och bevara den kulturella mångfalden

Det är nödvändigt att få upphovsrättsorganisationerna att fungera bättre när det gäller 
medlemmarnas intressen och att upphovsrätter förvaltas öppet för att skydda 
rättighetshavarnas intressen. Dessa båda villkor säkerställer att alla upphovsmän, inte enbart 
de som har kommersiella framgångar, får en tillfredsställande ersättning, vilket kommer att 
bidra till att bevara den kulturella mångfalden.

Föredraganden vill förtydliga följande:

För det första bör definitionen av begreppet upphovsrättsorganisation i artikel 3 a ändras.
Bland annat bör det säkerställas att dotterorganisationer till upphovsrättsorganisationerna 
måste uppfylla samma krav.

Dessutom anser föredraganden att förslaget inte tar tillräckligt stor hänsyn till verkligheten på 
marknaden och att det finns kommersiella bolag eller agenter som bedriver verksamhet som 
liknar förvaltning av rättigheter och som konkurrerar med upphovsrättsorganisationerna.
Dessa juridiska eller fysiska personer bör åläggas skyldigheter som är anpassade efter deras 
särskilda egenskaper.

Principerna om friheten att ge tillstånd respektive att avsluta det med rimligt varsel är två 
viktiga principer som stärker rättighetshavarnas ställning (artikel 5). Föredraganden stöder 
denna bestämmelse men vill göra två kommentarer. För de första får dessa principer inte 
missbrukas. För att skydda alla upphovsmän är det nödvändigt att undvika en situation där 
berömda konstnärer avslutar tillståndet att förvalta rättigheter som kostar mindre men inte för 
de rättigheter som är svårare att förvalta. Ett sådant beteende skulle kunna äventyra 
effektiviteten i upphovsrättsorganisationernas arbete1. För det andra riskerar en ökad splittring 
av rättigheterna att göra det svårare att sammanställa den repertoar som krävs för 
gränsöverskridande licenser och licenser som omfattar flera repertoarer. Som anges i 
inledningen är det nödvändigt att göra avvägningar mellan de olika mål som eftersträvas.

Rent generellt föredrar föredraganden exklusiva tillstånd, men är medveten om att detta 
begrepp i vissa sektorer, som den audiovisuella, ska uppfattas som samtliga rättigheter för ett 
och samma distributionsmedel. Exklusiva tillstånd skulle inte enbart skydda majoriteten av 
upphovsmännen utan även de kommersiella användarna. De kommersiella användarna får 
ökad rättssäkerhet och risken för att faktureras flera gånger för användning av samma rättighet 
minskas.

                                               
1 Domstolens dom i mål C-127/73, BRT/Sabam. Se även beslut COMP/C2/37.219, Banghalter & Homen Christo 
mot Sacem av den 12 augusti 2002.
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Föredraganden ställer sig bakom de bestämmelser som motiverar rättighetshavarna att delta 
aktivt i upphovsrättsorganisationernas funktion och kontroll. Bolagsstämmans centrala roll i 
besluts- och kontrollsystemet behöver befästas i de organisationsmodeller för 
upphovsrättsorganisationer som finns på nationell nivå.1 En god styrning förutsätter också att 
beslut fattas snabbt, varför vissa beslut bör kunna delegeras stadgeenligt till det organ som 
utövar övervakningsfunktionen. När olika kategorier av rättighetshavare är medlemmar i en 
upphovsrättsorganisation bör det vidare garanteras en proportionell representation dem 
emellan, för att undvika intressekonflikter. Bättre styrning förutsätter att denna balans 
upprätthålls inom organisationernas organisering och funktionssätt. Därför bör förslaget till 
direktiv justeras något, till exempel i artikel 7.8, där det anges att varje medlem får utnämna 
valfri fysisk eller juridisk person att företräda medlemmen och rösta i dennes ställe vid 
bolagsstämman. Medlemmarna bör endast få utse företrädare som tillhör samma kategori.

Artikel 10 handlar om förvaltning av rättighetsintäkter och är utan tvivel de viktigaste 
bestämmelserna för att skydda upphovsmännens intressen. Det är vanligt att 
upphovsrättsorganisationer investerar de belopp som ska fördelas. Detta är inte tvivelaktigt i 
sig, om investeringsbesluten fattas av behöriga organ på ett sätt som medger insyn och den 
berörda upphovsrättsorganisationen agerar enligt principen om aktsamhet. När det gäller 
avkastningen av dessa investeringar anser föredraganden att dessa belopp i princip bör gå 
tillbaka till medlemmarna. Upphovsrättsorganisationerna bör ha rätt att använda en del av 
avkastningen för administrativa kostnader, efter majoritetsbeslut av bolagsstämman för 
upphovsrättsorganisationens medlemmar.

När det gäller utbetalningen av de belopp som rättighetshavarna har rätt till kommer 
föredraganden att undersöka om det är möjligt att korta den tidsfrist på senast 12 månader 
från slutet av det räkenskapsår under vilket rättighetsintäkten inkasserades som anges i 
artikel 12.1. Den nuvarande utformningen av artikel 12.2, enligt vilken 
upphovsrättsorganisationer får rätt att besluta om användningen av utestående belopp som inte 
har fördelats till rättighetshavarna inom fem år, bör ändras så att den även omfattar 
bestämmelser om hur dessa medel ska användas.

För att upphovsrättsorganisationerna ska kunna uppfylla sina skyldigheter, särskilt i fråga om 
fördelningen av belopp, måste de kommersiella användarna utan dröjsmål översända alla 
uppgifter som krävs. Därför beklagar föredraganden att artikel 18 inte innehåller några 
skyldigheter gentemot upphovsrättsorganisationerna.

Mål 2: Optimera förbindelserna mellan upphovsrättsorganisationerna och de 
kommersiella användarna i konsumenternas intresse

Oberoende av bestämmelserna i avdelning 3, som endast gäller sektorn för musik på nätet, 
behöver vissa artiklar i avdelningarna 2 och 4 förtydligas, ses över och fyllas ut för att 
optimera förbindelserna mellan upphovsrättsorganisationerna och de kommersiella 
användarna vid utfärdandet av licenser.

                                               
1 I vissa medlemsstater är det styrelsen som utövar den övervakningsfunktion som anges i artikel 8. Det bör inte 
ställas krav på att ett särskilt organ inrättas.
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Föredraganden konstaterar att tvister mellan upphovsrättsorganisationer och kommersiella 
användare inte förekommer mer sällan i de länder som har infört ett förhandstillstånd för 
upphovsrättsorganisationer eller som har infört avtalsskyldighet för 
upphovsrättsorganisationer. Artikel 15 om utfärdande av licenser är däremot av yttersta vikt i 
detta hänseende.

Utformningen av artikel 15.2 om beräkningen av tariffer för licenser skapar flera svårigheter 
som inte hanteras. Å ena sidan är begreppet ”det ekonomiska handelsvärdet för 
rättigheterna”, som är en ofullständig återgivning av domstolens rättspraxis, vagt och riskerar 
att skapa förvirring när det gäller frivilliga licenser. För övrigt bör 
upphovsrättsorganisationerna offentliggöra sin policy för fastställande av tariffer.
Föredraganden anser att denna policy bör bygga på kriterier som inte bara är objektiva utan 
också är tydliga, medger insyn och offentliggörs innan förhandlingar inleds och eventuellt 
underställs kontroll av den nationella behöriga myndighet som avses i artikel 39. Ett sådant 
offentliggörande bör inte påverka möjligheten för upphovsrättsorganisationer att föreslå 
differentierade tariffer för kommersiella användare, särskilt om det finns en ny affärsmodell.
Å andra sidan är utfärdandet av licenser under vissa omständigheter inte frivilligt. Därför 
måste det tydligt anges att medlemsstaterna har möjlighet att fastställa tariffer på rättslig väg.

För övrigt måste upphovsrättsorganisationerna besvara kommersiella användares 
licensansökningar inom rimlig tid.

När det gäller tvistlösning betonar föredraganden att det är viktigt med alternativa 
tvistlösningsmekanismer för att nå fram till lösningar inom rimlig tid och till rimliga 
kostnader. Föredraganden kommer att undersöka olika alternativ för att utveckla dessa 
bestämmelser. När det gäller tvister bör det också fastställas vilken lag som är tillämplig och 
vilken domstol som är behörig när parterna inte är etablerade i samma medlemsstat. Vidare 
bör det anges att direktivet inte innebär att medlemsstaterna blir skyldiga att inrätta en ny 
jurisdiktion.

Slutligen hänvisas det i artikel 39 till behöriga myndigheter i varje medlemsstat som ska vara 
ansvariga för att övervaka tillämpningen av direktivet. Medlemsstaterna bör inte bli skyldiga 
att inrätta nya tillsynsmyndigheter. Myndigheterna bör dock vara tillräckligt oberoende och ha 
tillräckliga personalresurser och ekonomiska resurser för att kunna kontrollera 
upphovsrättsorganisationerna effektivt.

Mål 3: Förstärka den inre digitala marknaden i EU-medborgarnas intresse

Avdelning 3 i förslaget till direktiv gäller uteslutande användning av musikaliska verk på 
nätet. Föredraganden stöder kommissionens val att begränsa detta andra delområde till 
musiksektorn. Strukturen och behoven i andra sektorer, till exempel den audiovisuella, är helt 
annorlunda och för dessa krävs, i förekommande fall, andra initiativ. Föredraganden kommer 
att föreslå att sändningsföretag utesluts helt ur tillämpningsområdet för avdelning 3 när det 
gäller användningen av införlivade musikaliska verk (artikel 33). I motsats till de operatörer 
som erbjuder nättjänster bygger sändningsföretag fortfarande i huvudsak på närhet.

Föredraganden har alltid hävdat att den största svårigheten på den inre marknaden inte är att 
utfärda gränsöverskridande licenser. Den största svårigheten är att sammanställa en ny global 
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repertoar som gör det möjligt att utfärda licenser som både är gränsöverskridande och 
omfattar flera repertoarer via en eller flera ”ingångar”:

Konkurrensbestämmelserna hindrar inrättandet av en enda kontaktpunkt i EU (one stop shop).
Införandet av en mekanism för utvidgade licenser i kombination med tillämpningen av 
principen om ursprungsland1, löser inte heller de kommersiella användarnas stora problem 
med att sammanställa nya repertoarer. Därför verkar det lämpligast att välja ut vissa 
upphovsrättsorganisationer som har rätt att utfärda gränsöverskridande licenser (artikel 21) 
och som har en skyldighet att representera en annans repertoar (artikel 29).

En av de synpunkter som kom fram vid det omfattande samråd som föredraganden har hållit 
är de berörda parternas förtroende2 för genomförandet av Global Repertoire Database. Det 
går inte att förneka att en databas med exakta, fullständiga och aktuella uppgifter skulle 
underlätta utfärdandet av gränsöverskridande licenser och licenser som omfattar flera 
repertoarer.

Målen för direktivet innebär som sagt att det krävs en avvägning eftersom de ibland kan vara 
motstridiga. Vissa berörda parter uttryckte farhågor om att sammanställningen av repertoarer 
och ett eventuellt inrättande av ”nav” enbart skulle gynna den angloamerikanska repertoaren 
och hota de lokala repertoarerna och den kulturella mångfalden. Detta är något som 
föredraganden särskilt kommer att uppmärksamma.

Det bör dock påpekas att det i dag finns mer än 250 webbplatser i Europa som erbjuder 
musiktjänster på nätet, och så gott som ingen av dessa har enbart en angloamerikansk 
repertoar.3 Alla operatörer som erbjuder musiktjänster på nätet och som deltog i samrådet 
angav dessutom att de måste ha en global eller mycket varierad repertoar för att kunna lansera 
sina tjänster.

För att kunna upprätthålla jämvikten mellan de olika målen för direktivet kommer 
föredraganden särskilt att arbeta för att skyldigheten att representera i artikel 29 ändras så att 
den fullt ut uppfyller målet om att bevara den kulturella mångfalden. Det är också tänkbart att 
den upphovsrättsorganisation som utfärdar gränsöverskridande licenser bidrar till att utveckla 
och finansiera den kulturella mångfalden i de medlemsstater vilkas repertoarer de 
representerar.

                                               
1 Som direktiv 93/83/EEG om kabel- och satellitsändningar.
2 Upphovsrättsorganisationer, utgivare och kommersiella användare.
3 Internet: http://www.pro-music.org/index.php


