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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. noterer sig Kommissionens henstilling og opfordrer Kommissionen til i tæt samarbejde 
med de berørte parter og efter en grundig markedsundersøgelse hurtigst muligt at 
forelægge et forslag til retsakt med henblik på effektiv regulering af den kollektive 
forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder inden for musikindustrien, idet der 
tages hensyn til den digitale tidsalders særlige karakteristika og behovet for at 
opretholde balancen mellem sikring af den europæiske kulturelle mangfoldighed, 
beskyttelse af lokale repertoirer, fremme af kreativitet og beskyttelse af både 
rettighedshaveres og kommercielle brugeres interesser;

2. beklager, at Kommissionen ikke foretog en bred og grundig høring af de berørte parter 
og Europa-Parlamentet, inden den vedtog denne henstilling, og understreger behovet for 
en behørig høring af alle kategorier af rettighedshavere ved enhver fremtidig lovgivning
i denne proces for at sikre en retfærdig og afbalanceret repræsentation af deres 
interesser;

3. anerkender, at en skærpet konkurrence inden for den kollektive forvaltning af ophavsret 
og beslægtede rettigheder i musikindustrien kan, hvis den er retfærdig og gennemsigtig, 
under de rette omstændigheder resultere i beskyttelse af ophavsmændenes stilling i 
Europa (herunder lokale ophavsmænd og mindretalsrepertoirer) samt understøtte den 
kulturelle mangfoldighed i Europa;

4. opfordrer Kommissionen, til i betragtning af den digitale tidsalders særlige 
karakteristika, men ligeledes under hensyntagen til den direkte og indirekte indvirkning, 
som dette vil få på ophavsmændenes generelle stilling og på den kulturelle 
mangfoldighed, at vurdere passende initiativer for at sikre en fortsat bred offentlig 
adgang til repertoirer, herunder små eller lokale repertoirer, i henhold til UNESCO's 
konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed; 

5. gør gældende, at musik ikke er en massevare, og at kollektive rettighedsforvaltere 
hovedsagelig er nonprofitorganisationer, og at ophavsmændenes interesser og fremme 
af kulturel mangfoldighed og kreativitet i Europa måske derfor ikke bedst tjenes ved at 
indføre en ordning, der er baseret på ubegrænset konkurrence; 

6. forstår og støtter bestemmelserne om rettighedshavernes nuværende mulighed for at 
vælge en kollektiv rettighedsforvalter samt bestemme, hvilke rettigheder på nettet der 
skal forvaltes kollektivt, og hvilket territorialt område fuldmagten omfatter, samt at de 
skal have ret til at trække rettigheder tilbage fra den kollektive rettighedsforvalter, 
overføre dem til en anden kollektiv rettighedsforvalter eller trække dem tilbage fra 
enhver eksisterende gensidig kontrakt; understreger vigtigheden af effektiviteten af 
samarbejdet mellem de kollektive rettighedsforvaltere med henblik på at varetage små 
og lokale rettighedshaveres interesser og således beskytte kulturel mangfoldighed;

7. udtrykker bekymring over den potentielle negative indvirkning af nogle af 
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henstillingens bestemmelser på lokale repertoirer og på den kulturelle mangfoldighed, 
da de kan medføre en risiko for begunstigelse af en koncentration af rettigheder hos de 
store kollektive rettighedsforvaltere; mener, at der bør foretages en omhyggelig 
vurdering af konsekvenserne af ethvert initiativ til åbning for konkurrence mellem 
kollektive rettighedsforvaltere med det sigte at tiltrække de mest indbringende 
rettighedshavere;

8. mener, at ordningen med gensidige repræsentationskontrakter bør opretholdes, da alle 
kommercielle og private brugere uden undtagelse derved får lige adgang til 
verdensrepertoiret, og da ordningen sikrer en bedre beskyttelse af rettighedshaverne og 
reel kulturel mangfoldighed samt stimulerer fair konkurrence i det indre marked;

9. mener, at rettighedshavernes mulighed for at vælge en kollektiv rettighedsforvalter -
uanset hvilken medlemsstat denne hører hjemme i - skal, samtidig med at konkurrencen 
i det indre marked stimuleres,

- ledsages af passende foranstaltninger for at bevare og fremme de kulturelle 
udtryksformers mangfoldighed, især ved at tilbyde brugerne et bredt og mangfoldigt 
repertoire, ikke mindst lokale repertoirer,

- sikre, at alle rettighedshavere, uanset deres nationalitet og bopæl, modtager en 
retfærdig del af afgifter så direkte som muligt,

- ikke give de mest indbringende rettighedshavere mulighed for at styrke deres 
dominerende stilling på bekostning af rettighedshavere med lavere indtjening,

og at der derfor bør foretages en grundig konsekvensanalyse;

10. mener ligeledes, at ophavsmændenes interesser og således den kulturelle 
mangfoldigheds interesse i Europa bedst tjenes ved at indføre en retfærdig og 
gennemsigtig konkurrenceordning til hindring af negativt pres på ophavsmændenes 
indtægter;

11. glæder sig over enhver bestræbelse på at stimulere konkurrencen i det indre marked 
samt målet om at fremme den internationale udbredelse af europæiske musikværker, 
uanset hvilken kollektiv rettighedsforvalter der forvalter ophavsretten, idet der skal 
tages højde for, at ethvert repertoire - uanset om der udbredt kendskab til det - bør 
behandles ens;

12. er overbevist om, at den nuværende ordning med nationale kollektive 
rettighedsforvaltere fortsat vil spille en væsentlig rolle med hensyn til ydelse af social 
støtte til ophavsmænd i mindretal og til fremme af kulturel mangfoldighed, om end dette 
skal ske under skærpede konkurrenceforhold;

13. bemærker at det nuværende netværk af nationale kollektive rettighedsforvaltere spiller 
en væsentlig rolle med hensyn til tilvejebringelse af økonomisk støtte til fremme af nye 
europæiske repertoirer og europæiske mindretalsrepertoirer, og at dette ikke bør gå tabt;

14. mener desuden, at det for at sikre en fuldstændig og komplet gennemførelse af 
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ordningen med gensidighed til fordel for alle rettighedshavere er altafgørende, at der 
indbyrdes mellem de store rettighedshavere og de kollektive rettighedsforvaltere 
nedlægges forbud mod enhver form for eneret til direkte opkrævning af afgifter i alle 
medlemsstaterne, da dette vil medføre en hurtig udslettelse af de nationale, kollektive 
rettighedsforvaltere og vil som følge heraf underminere mindretalsrepertoirers stilling 
og den kulturelle mangfoldighed i Europa;

15. bifalder opfordringen til bedre styring af de kollektive rettighedsforvaltere via 
bestemmelser om større gennemsigtighed, ikke-forskelsbehandling og 
rapporteringspligt;

16. opfordrer medlemsstaterne og de kollektive rettighedsforvaltere til at sikre, at 
rettighedshaverne behandles lige hos de kollektive rettighedsforvaltere og repræsenteres 
i den interne beslutningsproces på en afbalanceret måde;

17. mener, at den nuværende ordning med gensidig opkrævning af afgifter bør opretholdes, 
således at der indføres konkurrence på basis af de tjenester, de kollektive 
rettighedsforvaltere kan tilbyde, og den provision, de beregner sig, og samtidig med at 
brugerne gives licens på basis af de takster, der anvendes af den kollektive 
rettighedsforvalter i det land, hvor musikken anvendes; opfordrer endvidere 
medlemsstater til at sikre, at kommercielle brugere ansøger om de nødvendige 
lovbestemte tilladelser og betaler rimelige afgifter til alle kategorier af rettighedshavere;

18. mener, at der i forbindelse med kollektiv forvaltning af rettigheder, bør indføres 
retfærdige og effektive tvistbilæggelsesmekanismer i medlemsstaterne, som sikrer, at 
rettighedshaverne og brugerne har adgang til retsmidler til bilæggelse af tvister, uden at 
det berører enhver persons ret til en retslig prøvelse;

19. støtter idéen om, at en rettighedshaver bør have mulighed for at give kommercielle 
brugere med hjemsted i Den Europæiske Union tværeuropæiske licenser og 
multirepertoire-licenser til online-anvendelser (herunder via mobiltelefon) på retfærdige 
og individuelt forhandlede vilkår og uden forskelsbehandling af brugerne; opfordrer 
Kommissionen til at iværksætte en analyse af konsekvenserne af globale licenser til 
online-tjenester og en sådan licensgivnings indvirkning på rettighedshavernes 
økonomiske og sociale situation;

20. mener, at tilstedeværelsen af one-stop shops, hvor kommercielle brugere kan få udstedt 
en licens vedrørende verdensrepertoiret for det land, de har behov for, kombineret med 
et højt beskyttelsesniveau for rettighedshavere ved at undgå "forum shopping" (brugere, 
der søger efter den kollektive rettighedsforvalter, der tilbyder den billigste licens) bør 
være omdrejningspunktet for det tætte samarbejde mellem de kollektive 
rettighedsforvaltere.
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