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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionens rekommendation och uppmanar 
kommissionen att snarast möjligt efter samråd med berörda parter och efter en ingående 
marknadsundersökning lägga fram ett lämpligt lagförslag som effektivt reglerar den 
kollektiva förvaltningen av upphovsrätt och närstående rättigheter som rör
musikindustrin, varvid hänsyn bör tas till den digitala tidsålderns karaktär och behovet 
av att uppnå jämvikt mellan garanterandet av kulturell mångfald i Europa, skyddandet 
av lokala repertoarer, främjandet av kreativitet och skyddet för både rättighetshavares 
och kommersiella användares intressen.

2. Europaparlamentet beklagar dock att kommissionen inte inledde någon bred och 
grundlig samrådsprocess med berörda parter och med Europaparlamentet innan 
rekommendationen utfärdades. Parlamentet understryker behovet av verkligt samråd 
med alla kategorier av rättighetshavare i all framtida reglering i denna process, för att se 
till att deras intressen företräds på ett rättvist och balanserat sätt.

3. Europaparlamentet erkänner att ökad konkurrens i samband med kollektiv förvaltning 
av upphovsrätt och närstående rättigheter inom musikindustrin om den är rättvis och 
öppen och under rätt förhållanden kan trygga upphovsmännens ställning i Europa 
(inklusive lokala upphovsmän och minoritetsrepertoarer) och främja kulturell mångfald 
i Europa.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka lämpliga initiativ för att 
säkra en fortsatt bred allmän tillgång till repertoarer, även mindre och lokala repertoarer, 
med hänsyn till Unescos konvention om främjande av och skydd för mångfalden av 
kulturella uttryck, med tanke på den digitala tidsålderns karaktär men också med hänsyn 
till de direkta och indirekta effekter detta får för upphovsmännens och den kulturella 
mångfaldens ställning generellt sett.

5. Europaparlamentet hävdar att musik inte är någon handelsvara och att kollektiva 
rättighetsförvaltare huvudsakligen är organisationer som drivs utan vinstsyfte. Att införa 
ett system grundat på obegränsad konkurrens är därför kanske inte i upphovsmännens 
intresse eller till fördel för främjandet av kulturell mångfald och kreativitet i Europa.

6. Europaparlamentet förstår och stöder klausulerna om den befintliga möjligheten för
rättighetshavare att välja en kollektiv rättighetsförvaltare, att bestämma vilka 
näträttigheter som skall överlåtas till kollektiv förvaltning och deras territoriella 
omfattning, och att kunna dra tillbaka rättigheterna från en kollektiv rättighetsförvaltare
och föra över dem till en annan kollektiv rättighetsförvaltare. Parlamentet understryker 
vikten av att ta hänsyn till effektiviteten i samarbetet mellan kollektiva 
rättighetsförvaltare för att tillvarata intressena för mindre och lokala rättighetshavare
och därmed skydda kulturell mångfald.

7. Europaparlamentet uttrycker sin oro för den potentiellt negativa effekten av vissa 
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klausuler i rekommendationen för lokala repertoarer och kulturell mångfald eftersom 
det kan innebära en risk att främja en koncentration av rättigheter hos de större 
kollektiva rättighetsförvaltarna. Parlamentet anser att effekten av alla initiativ för att 
införa konkurrens mellan rättighetsförvaltare när det gäller att locka till sig de mest 
lukrativa rättsinnehavarna bör undersökas noggrant.

8. Europaparlamentet anser att systemet med ömsesidiga representationsavtal bör 
bibehållas eftersom det gör det möjligt för alla kommersiella och enskilda användare att 
utan diskriminering få lika tillgång till den globala repertoaren, säkrar ett bättre skydd 
för rättsinnehavarna, garanterar verklig kulturell mångfald och uppmuntrar till rättvis
konkurrens på den inre marknaden.

9. Europaparlamentet menar att möjligheten för rättighetshavare att välja kollektiv 
rättighetsförvaltare oavsett i vilken medlemsstat denne har sitt säte, samtidigt som 
konkurrensen på den inre marknaden främjas

- måste åtföljas av lämpliga åtgärder för att skydda och främja den kulturella 
mångfalden, bland annat genom att användarna erbjuds breda, diversifierade 
repertoarer, särskilt lokala,

- måste säkra att alla rättighetshavare, oavsett nationalitet och bostadsort, så direkt som 
möjligt får en rättvis del av royalties,

- inte får innebära att de mest lukrativa rättsinnehavarna kan stärka sin dominans på 
bekostnad av de rättsinnehavarna som har lägre inkomster,

och att en noggrann konsekvensbedömning därför bör göras.

10. Europaparlamentet anser dessutom att det gynnar upphovsmännens intressen och 
därmed den kulturella mångfalden i Europa att införa ett rättvist och öppet 
konkurrenssystem varigenom det undviks att upphovsmännens inkomster pressas ned.

11. Europaparlamentet välkomnar alla insatser för att stimulera konkurrensen på den inre 
marknaden liksom målet att främja internationell spridning av europeiska musikaliska 
verk, oavsett vilken kollektiv rättighetsförvaltare som förvaltar upphovsrätten, med 
tanke på att varje repertoar, oberoende om den är välkänd eller inte, bör behandlas lika.

12. Europaparlamentet anser att det befintliga systemet med nationella kollektiva 
rättighetsförvaltare även i fortsättningen kommer att spela en viktig roll när det gäller att 
ge socialt stöd till minoritetsupphovsmän och när det gäller att främja kulturell 
mångfald, dock under förhållanden som präglas av större konkurrens.

13. Europaparlamentet noterar att det befintliga nätet av nationella kollektiva 
rättighetsförvaltare spelar en viktig roll när det gäller att ge ekonomiskt stöd för 
främjande av nya och minoritetsproducerade europeiska repertoarer och att detta inte får 
gå förlorat.

14. Europaparlamentet anser vidare att det för att systemet med ömsesidighet skall fungera 
till fullo i samtliga rättighetshavares intresse är nödvändigt att förbjuda alla slags 
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exklusiva fullmakter mellan stora rättighetshavare och kollektiva rättighetsförvaltare 
gällande den direkta inkasseringen av royalties i samtliga medlemsstater, eftersom detta 
skulle leda till att nationella kollektiva rättighetsförvaltare snabbt dör ut och till att 
ställningen för minoritetsrepertoarer och den kulturella mångfalden i Europa 
undermineras.

15. Europaparlamentet välkomnar uppmaningen till bättre styrning av kollektiva 
rättighetshavare genom ökad insyn, icke-diskriminering och redovisningsskyldigheter.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de kollektiva rättighetsförvaltarna 
att se till att alla kategorier rättighetshavare är rättvist företrädda hos de kollektiva 
rättighetsförvaltarna och således deltar proportionerligt i den interna beslutsprocessen.

17. Europaparlamentet anser därför att det befintliga systemet med ömsesidig inkassering 
av royalties bör bibehållas, så att konkurrens införs på grundval av de tjänster som de 
kollektiva rättsförvaltarna erbjuder och de provisioner de tar och användarna ges 
licenser med utgångspunkt i den taxa som tas ut av den kollektiva rättighetsförvaltaren i 
det land där musiken kommer att användas. Parlamentet uppmanar dessutom 
medlemsstaterna att säkerställa att kommersiella användare ansöker om de nödvändiga 
rättsliga medgivandena och i vederbörlig ordning betalar skäliga royalties till alla 
kategorier av rättighetshavare.

18. Europaparlamentet anser att det när rättigheter förvaltas kollektivt bör införas rättvisa 
och effektiva system för tvistlösning i medlemsstaterna, för att se till att både 
rättighetshavare och användare har tillgång till tvistlösning, utan att det påverkar alla 
parters rätt till slutlig juridisk granskning.

19. Europaparlamentet stöder förslaget att en kollektiv rättsförvaltare skall ha möjlighet att 
ge kommersiella användare med säte i vilket EU-land som helst alleuropeiska licenser
omfattande flera repertoarer för nätanvändning (och även mobiltelefonianvändning) på 
rättvisa och individuellt förhandlade villkor och utan diskriminering mellan användare. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en bedömning av konsekvenserna 
av en global licens för nättjänster och dess effekter på upphovsmännens ekonomiska 
och sociala situation.

20. Europaparlamentet anser att ”one-stop shops” där kommersiella användare kan få en 
licens avseende den globala repertoaren för det territorium de behöver, i kombination 
med en hög skyddsgrad för rättsinnehavarna genom att man undviker ”forum shopping”
(att användare söker den kollektiva rättighetsförvaltare som tillhandahåller de billigaste 
licenserna), bör stå i centrum för det nära samarbetet mellan kollektiva 
rättighetsförvaltare.
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