
AD\625506NL.doc PE 374.024v02-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie cultuur en onderwijs

2006/2008(INI)
20.7.2006

ADVIES
van de Commissie cultuur en onderwijs

aan de Commissie juridische zaken

inzake de aanbeveling van de Commissie van 18 mei 2005 betreffende het 
collectieve grensoverschrijdende beheer van auteursrechten en naburige rechten
ten behoeve van rechtmatige onlinemuziekdiensten 
(2005/737/EG)

Rapporteur voor advies: Manolis Mavrommatis



PE 374.024v02-00 2/6 AD\625506NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\625506NL.doc 3/6 PE 374.024v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische 
zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. accepteert de aanbeveling van de Commissie en verzoekt haar na intensief overleg met de 
belanghebbende partijen en na een grondig marktonderzoek zo spoedig mogelijk een passend
wetgevingsvoorstel in te dienen om het collectieve beheer van auteursrechten en naburige 
rechten in de muzieksector doeltreffend te regelen, met inachtneming van het specifieke
karakter van het digitale tijdperk en de noodzaak een evenwicht tot stand  te brengen tussen 
het bieden van waarborgen voor Europese culturele verscheidenheid, de bescherming van 
plaatselijke repertoires, de bevordering van de creativiteit en de bescherming van de 
belangen van zowel rechthebbenden als commerciële gebruikers;

2. betreurt dat de Commissie geen brede en grondige raadpleging van de belanghebbenden en 
van het Europees Parlement heeft georganiseerd vooraleer zij de aanbeveling goedkeurde, en 
beklemtoont dat het noodzakelijk is om alle categorieën van rechthebbenden bij toekomstige 
regelgevende activiteiten in het kader van dit proces op passende wijze te raadplegen om een 
eerlijke en evenwichtige belangenvertegenwoordiging te kunnen garanderen;

3. erkent dat een grotere concurrentie bij het collectieve beheer van auteursrechten en naburige 
rechten in de muzieksector, indien deze eerlijk en transparant is en in de juiste 
omstandigheden, de positie van auteurs in Europa (met inbegrip van plaatselijke auteurs en 
minderheidsrepertoire) kan veiligstellen en de culturele verscheidenheid in Europa kan 
ondersteunen;

4. verzoekt de Commissie passende initiatieven te beoordelen om te zorgen voor een blijvend 
brede publieke toegang tot repertoires, ook kleinere en lokale, overeenkomstig het UNESCO-
Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen, gelet op het bijzondere karakter van het digitale tijdperk maar ook rekening 
houdend met de rechtstreekse en onrechtstreekse effecten daarvan op de algemene positie 
van auteurs en op de culturele verscheidenheid;

5. beklemtoont dat muziek geen basisproduct is en dat collectieve rechtenbeheerders in 
hoofdzaak organisaties zonder winstoogmerk zijn en dat de belangen van auteurs en de 
bevordering van de culturele verscheidenheid in Europa daarom wellicht niet gediend zijn 
met de invoering van een stelsel dat gebaseerd is op ongebreidelde concurrentie; 

6. heeft begrip voor en steunt de bepalingen betreffende de reeds bestaande mogelijkheid voor
rechthebbenden om een collectieve rechtenbeheerder te kiezen, de toevertrouwde 
onlinerechten en het territoriale bereik daarvan vast te stellen en betreffende het recht om de 
rechten van de collectieve rechtenbeheerder in te trekken of aan een andere collectieve 
rechtenbeheerder toe te vertrouwen, en wijst er met nadruk op dat het van belang is rekening 
te houden met de doeltreffendheid van de samenwerking tussen collectieve 
rechtenbeheerders om ook de belangen van kleinere en plaatselijke rechthebbenden te 
beschermen en aldus de culturele verscheidenheid veilig te stellen;

7. geeft uitdrukking aan zijn bezorgdheid over de mogelijk negatieve gevolgen van enkele 
bepalingen van de aanbeveling voor plaatselijke repertoires en voor de culturele 
verscheidenheid, omdat mogelijk het risico bestaat dat de concentratie van rechten bij de 
grotere collectieve rechtenbeheerders wordt bevorderd; meent dat de gevolgen van elk 
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initiatief gericht op de invoering van concurrentie tussen rechtenbeheerders om de 
grootverdieners onder de rechthebbenden aan te trekken moeten worden geëvalueerd;

8. meent dat het stelsel van overeenkomsten van wederzijdse vertegenwoordiging gehandhaafd 
moet blijven, omdat dit aan alle commerciële en individuele gebruikers zonder onderscheid 
gelijke toegang geeft tot het wereldrepertoire, het de rechthebbenden beter beschermt, echte
culturele verscheidenheid wordt gewaarborgd en eerlijke concurrentie op de interne markt 
wordt gestimuleerd;

9. meent dat de mogelijkheid voor rechthebbenden om een collectieve rechtenbeheerder te 
kiezen, ongeacht de lidstaat waar deze is gevestigd, niet alleen de concurrentie op de interne 
markt moet bevorderen, maar daarnaast:

- vergezeld moet gaan van passende maatregelen om de diversiteit van cultuuruitingen te 
waarborgen en te bevorderen, met name door de gebruikers een breed gediversifieerd aanbod 
van repertoires, en met name plaatselijke repertoires, aan te bieden,

- moet waarborgen dat alle rechthebbenden, ongeacht hun nationaliteit of woonplaats, op een 
zo direct mogelijke manier een eerlijk aandeel aan royalty's zullen ontvangen,

- de grootverdieners onder de rechthebbenden niet in staat mag stellen om hun dominante 
positie te versterken ten koste van de minder verdienende rechthebbenden,

en dat de gevolgen derhalve zorgvuldig moeten worden beoordeeld;

10. meent voorts dat de belangen van auteurs en daardoor ook de culturele verscheidenheid in 
Europa het best gediend zullen zijn met de invoering van een eerlijk en transparant 
concurrentiestelsel dat neerwaartse druk op de inkomsten van de auteurs voorkomt;

11. is verheugd over alle inspanningen die worden gedaan om de concurrentie op de interne 
markt te bevorderen en over de doelstelling om de internationale distributie van Europese 
muziekwerken te bevorderen, los van de vraag welke collectieve rechtenbeheerder de 
auteursrechten beheert, en met als uitgangspunt dat elk repertoire, of het nu minder of beter 
bekend is, gelijk moet worden behandeld;

12. is ervan overtuigd dat het bestaande stelsel van nationale collectieve rechtenbeheerders een 
belangrijke rol zal blijven spelen bij het bieden van sociale ondersteuning aan 
minderheidsauteurs en de bevordering van de culturele verscheidenheid, zij het in een 
omgeving van grotere concurrentie;

13. constateert dat het bestaande netwerk van nationale collectieve rechtenbeheerders een 
belangrijke rol speelt bij het verstrekken van financiële steun voor de bevordering van  nieuw 
en minoritair Europees repertoire en dat deze rol niet verloren mag gaan;

14. is verder van mening dat het, om de volledige werking van het stelsel van wederzijdse 
overeenkomsten ten gunste van alle rechthebbenden te waarborgen, van cruciaal belang is 
om elke vorm van exclusieve mandatering tussen grote rechthebbenden en collectieve 
rechtenbeheerders voor de rechtstreekse inning van royalty's in alle lidstaten te verbieden,
omdat dit zou leiden tot het snelle verdwijnen van nationale collectieve rechtenbeheerders en 
de positie van minderheidsrepertoire en de culturele verscheidenheid in Europa zou
ondermijnen;
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15. is verheugd over de oproep tot een beter bestuur van collectieve rechtenbeheerders, door 
middel van verbeterde voorschriften voor transparantie, non-discriminatie en 
verantwoordingsplicht;

16. verzoekt de lidstaten en de collectieve rechtenbeheerders te zorgen voor een eerlijke 
vertegenwoordiging van de rechthebbenden bij collectieve rechtenbeheerders en daarmee 
voor een evenwichtige deelname aan het interne besluitvormingsproces;

17. is van mening dat het bestaande stelsel van wederzijdse inning van rechten moet worden 
behouden, opdat concurrentie wordt ingevoerd op basis van de diensten die de collectieve 
rechtenbeheerders kunnen aanbieden en de commissies die zij vragen, en de gebruikers 
licenties worden toegekend op basis van de tarieven die worden toegepast door de collectieve 
rechtenbeheerder in het land waar de muziek wordt gebruikt;verzoekt de lidstaten bovendien
ervoor te zorgen dat commerciële gebruikers de nodige wettelijke vergunningen aanvragen 
en naar behoren billijke royalty's aan alle categorieën rechthebbenden afdragen;

18. meent dat, wanneer rechten collectief worden beheerd, er in de lidstaten billijke en 
doeltreffende mechanismen voor het bijleggen van geschillen moeten worden ingevoerd die 
ervoor zorgen dat zowel rechthebbenden als gebruikers toegang hebben tot een instrument 
voor de regeling van geschillen, behoudens eenieders recht op een gerechtelijke toetsing;

19. steunt de gedachte dat het collectieve rechtenbeheerders vrij moet staan om aan commerciële 
gebruikers die eender waar in de Europese Unie gevestigd zijn pan-Europese en 
multirepertoire licenties te verlenen voor onlinegebruik van hun repertoire (waaronder het 
gebruik in mobiele telefonie) op eerlijke en individueel onderhandelde voorwaarden en 
zonder discriminatie tussen gebruikers; verzoekt de Commissie om een beoordelingsstudie te 
maken over de gevolgen van een algehele licentie voor onlinediensten en de gevolgen 
daarvan voor de economische en maatschappelijke situatie van auteurs;

20. meent dat het bestaan van one-stop shops waar commerciële gebruikers een licentie kunnen 
verkrijgen betreffende het wereldrepertoire voor het door hen gewenste grondgebied, in 
combinatie met een hoge mate van bescherming voor rechthebbenden door forumshoppen 
(gebruikers die de collectieve rechtenbeheerder met de goedkoopste licenties uitzoeken) te 
voorkomen, centraal dient te staan in de nauwe samenwerking tussen collectieve 
rechtenbeheerders.
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