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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Kommissionens henstilling af 18. maj 2005 om grænseoverskridende kollektiv 
ophavsret og beslægtede rettigheder i tilknytning til lovlige musiktjenester på nettet 
(2005/737/EF)
(2006/2008(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens henstilling af 18. maj 2005 om grænseoverskridende 
kollektiv ophavsret og beslægtede rettigheder i tilknytning til lovlige musiktjenester på 
nettet (2005/737/EF)1 (herefter benævnt "henstillingen"),

– der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95 og 
151,

– der henviser til artikel II-77 og II-82 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til artikel III-181 i traktaten om en forfatning for Europa,

– der henviser til de gældende internationale aftaler, der finder anvendelse på 
musikrettigheder, nemlig Rom-konventionen af 26. oktober 1961 om beskyttelse af 
udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender, 
Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker, WIPO-traktaten af 20. 
december 1996 om ophavsret, WIPO-traktaten af 20. december 1996 om fremførelser og 
fonogrammer og WTO-aftalen af 15. april 1994 om handelsrelaterede intellektuelle 
ejendomsrettigheder (TRIPS),

– der henviser til gældende fællesskabsret om ophavsret og beslægtede rettigheder, der 
finder anvendelse på musikrettigheder, nemlig Rådets direktiv 92/100/EØF af 19. 
november 1992 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre 
ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret2, Rådets 
direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser 
vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med 
radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel3, Rådets direktiv 
93/98/EØF af 29. oktober 1993 om harmonisering af beskyttelsestiden for ophavsret og 
visse beslægtede rettigheder4 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 
22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet5, 

– der henviser til Kommissionens grønbog om ophavsret og ophavsretsbeslægtede 
rettigheder i informationssamfundet (KOM(1995)0382),

  
1 EUT L 276 af 21.10.2005, s. 54.
2 EFT L 346 af 27.11.1992, s. 61.
3 EFT L 248 af 6.10.1993, s. 15.
4 EFT L 290 af 24.11.1993, s. 9.
5 EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10.
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– der henviser til sin beslutning af 15. maj 2003 om beskyttelse af audiovisuelle kunstnere1,

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2004 om en fællesskabsramme for 
forvaltningsselskaber på området ophavsret og beslægtede rettigheder2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. april 2004 om forvaltning af ophavsret 
og beslægtede rettigheder i det indre marked (KOM(2004)0261),

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Kultur- og 
Uddannelsesudvalget (A6-0000/2006),

A. der henviser til, at Kommissionen har undladt at høre de berørte parter i tilstrækkeligt 
omfang, inden henstillingen blev vedtaget; der henviser til, at alle kategorier af 
rettighedshavere skal høres om en eventuel fremtidig regulering på dette område for at 
sikre, at alle interesser bliver repræsenteret på en retfærdig og afbalanceret måde,

B. der henviser til, at det er uacceptabelt, at Kommissionen har undladt formelt at inddrage 
Parlamentet, ikke mindst i lyset af Parlamentets ovennævnte beslutning af 15. januar 
2004, eftersom henstillingen klart omfatter andet og mere end en fortolkning eller 
supplering af eksisterende regler,

C. der henviser til, at det er uacceptabelt, at der er blevet valgt en "soft law"-tilgang, uden at 
Parlamentet og Rådet er blevet hørt på forhånd og inddraget formelt, således at den 
demokratiske proces er blevet omgået, navnlig fordi det initiativ, der er taget, allerede har 
påvirket beslutningsprocesserne på markedet med potentielle skadevirkninger for 
konkurrencen og den kulturelle mangfoldighed,

D. der henviser til, at det er vigtigt at undgå de mulige risikomomenter og at sikre en rimelig 
ligevægt mellem de forskellige berørte parters rettigheder og interesser,

E. der henviser til, at musik ikke er en vare, at kollektive rettighedsforvaltere hovedsagelig er 
almennyttige organisationer, og at det muligvis hverken er i rettighedshavernes interesse 
eller fremmer kulturel mangfoldighed og kreativitet at indføre et system, der er baseret på 
ubegrænset konkurrence,

F. der henviser til, at nationale kollektive rettighedsforvaltere fortsat bør spille en vigtig rolle 
ved at støtte promoveringen af nye rettighedshavere og rettighedshavere, der tilhører et 
mindretal, kulturel mangfoldighed, kreativitet og et lokalt repertoire,

G. der henviser til, at øget, men kontrolleret konkurrence i forbindelse med kollektiv 
forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder i musiksektoren kan være gavnlig for 
alle parter og støtte den kulturelle mangfoldighed, forudsat at der er tale om loyal og 
gennemsigtig konkurrence, og forudsat at konkurrencen udelukkende vedrører levering af 
den pågældende tjenesteydelse uden at påvirke rettighedernes værdi,

  
1 EUT C 67 E af 17.3.2004, s. 293.
2 EUT C 92 E af 16.4.2004, s. 425.
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H. der henviser til, at det har vakt bekymring, at visse bestemmelser i henstillingen eventuelt 
kan få negative konsekvenser for de lokale repertoirer og den kulturelle mangfoldighed, 
eftersom der er risiko for at fremme en koncentration af rettigheder hos de større 
kollektive rettighedsforvaltere, og ligeledes henviser til, at det bør undersøges, hvilke 
følger man kan forvente, hvis der indføres konkurrence mellem rettighedsforvaltere om at 
tiltrække de mest indbringende rettighedshavere, og hvilke negative konsekvenser et 
sådant initiativ vil få for de mindre rettighedshavere og den kulturelle mangfoldighed,

I. der henviser til, at rettighedshavernes og brugernes adgang til at vælge en kollektiv 
rettighedsforvalter uafhængigt af, hvilken medlemsstat de er baseret i, skal:

– være ledsaget af passende foranstaltninger til at sikre og fremme mangfoldigheden i de 
kulturelle udtryksformer, særlig ved at tilbyde brugerne et bredt diversificeret 
repertoire, som navnlig omfatter lokale repertoirer og nicherepertoirer

– sikre, at alle rettighedshavere uanset nationalitet eller bopæl modtager en rimelig andel 
af afgifterne så direkte som muligt

– undgå, at de mest indbringende rettighedshavere styrker deres dominerende position 
på bekostning af rettighedshavere med et lavere indtægtsniveau,

J. der henviser til, at det eksisterende system med gensidig indsamling af afgifter bør 
bibeholdes, således at der indføres konkurrence på grundlag af de tjenesteydelser, som de 
kollektive rettighedsforvaltere kan tilbyde, og den kommission, som de opkræver, og 
brugerne får licens på grundlag af den takst, der gælder i det land, hvor udnyttelsen af 
ophavsretten skal finde sted; der ligeledes henviser til, at medlemsstaterne bør sikre, at 
erhvervsbrugere indhenter det nødvendige samtykke og behørigt udbetaler rimelige 
afgifter til alle kategorier af rettighedshavere,

K. der henviser til, at kollektive rettighedsforvaltere frit bør kunne forsyne erhvervsbrugere 
overalt i EU med paneuropæiske multirepertoirelicenser til anvendelse på tværs af 
grænserne og på nettet (herunder mobiltelefoni og andre digitale net), når de er i stand til 
at forvalte udnyttelsen af de pågældende rettigheder på passende vis; der henviser til, at 
sådanne flerlandelicenser bør tildeles på rimelige og individuelt forhandlede vilkår uden at 
forskelsbehandle mellem brugerne eller mellem forskellige teknologiske platforme, 
således at de kollektive rettighedsforvalteres licenspraksis ikke resulterer i 
konkurrencefordrejning mellem forskellige brugere af rettigheder og forskellige former 
for teknologisk transmission,

L. der henviser til, at det eksisterende system med gensidig opkrævning af afgifter bør 
bibeholdes for at bevare en kvikskranke ("one-stop-shop") (hvor erhvervsbrugere kan 
opnå en licens til verdensrepertoiret for det område, de ønsker) sammen med en høj grad 
af beskyttelse for rettighedshavere, således at man kan undgå et nedadgående pres på 
indtægterne og samtidig sikre, at der ikke kan bevilges uønskværdige eksklusive 
mandater, som er uforenelige med loyal konkurrence,

M. der henviser til, at der er behov for en forbedret styring af de kollektive 
rettighedsforvaltere gennem forbedret solidaritet, åbenhed samt regler om ikke-
forskelsbehandling og ansvar samt passende kontrolmekanismer i medlemsstaterne,
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N. der henviser til, at rimelige, upartiske og effektive tvistløsningsmekanismer bør indføres i 
medlemsstaterne for alle de berørte parter,

O. der henviser til, at Kommissionen bør udarbejde en grundig konsekvensanalyse af de 
resultater og risici, der kan tænkes at være forbundet med flerlandelicenser og multi-
repertoirelicenser for tjenester på nettet under fuld hensyntagen til den kulturelle, 
økonomiske og sociale dimension,

P. der henviser til, at der er behov for fælles instrumenter og sammenlignelige parametre og 
koordinering af de kollektive rettighedsforvalteres aktivitetsområder for at forbedre 
samarbejdet mellem de kollektive rettighedsforvaltere og tage højde for 
informationssamfundets udvikling,

Q. der henviser til, at enhver indsats for at stimulere konkurrencen på det indre marked og 
fremme international distribution af europæiske musikværker, uanset hvilken kollektiv 
rettighedsforvalter der står for ophavsretten, må bydes velkommen, idet ethvert repertoire, 
hvad enten det er velkendt eller ej, bør behandles ens,

1. opfordrer Kommissionen til snarest muligt - og efter en grundig høring af de berørte parter 
- at forelægge et forslag til et fleksibelt rammedirektiv, som skal vedtages af Parlamentet 
og Rådet efter den fælles beslutningsprocedure med henblik på at regulere den kollektive 
forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder i musikindustrien, idet der må tages
hensyn til den digitale æras særpræg og satses på at sikre Europas kulturelle 
mangfoldighed, mindre fremtrædende aktører og de lokale repertoirer;

2. understreger, at det foreslåede direktiv under ingen omstændigheder må undergrave 
konkurrenceevnen hos de kreative virksomheder, effektiviteten af de tjenesteydelser, som 
de kollektive rettighedsforvaltere tilbyder, eller brugervirksomhedernes konkurrenceevne 
- og at man i denne forbindelse særlig må tilgodese de små rettighedshavere og brugere -
og at direktivforslaget bør:

– garantere rettighedshaverne en høj grad af beskyttelse

– være baseret på solidaritet og på et passende og afbalanceret forhold mellem 
rettighedshaverne hos de kollektive rettighedsforvaltere

– sikre en demokratisk, gennemsigtig og ansvarlig styring af de kollektive 
rettighedsforvaltere, bl.a. ved at fastsætte minimumsstandarder for 
organisationsstrukturer, åbenhed, ansvar og retsmidler

– fremme kreativitet og kulturel mangfoldighed

– kun åbne mulighed for loyal og kontrolleret konkurrence uden territoriale restriktioner, 
men med de nødvendige og passende kvalitetskriterier for kollektiv forvaltning af 
ophavsret

– undgå et nedadgående pres på afgiftsniveauerne og en overdreven centralisering af 
markedskræfter og repertoirer
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– bevare de kollektive rettighedsforvalteres kulturelle og sociale rolle og samtidig sikre, 
at de forvalter rettighedshavernes midler og leverer tjenesteydelser til 
rettighedsbrugere og rettighedshavere på den mest effektive måde

– sikre brugerne en høj grad af retssikkerhed og bevare det globale repertoires 
tilgængelighed ved hjælp af licensgivning

– fremme rettighedshavernes muligheder for at udvikle en ny generation af EU-
dækkende kollektive musiklicensmodeller for brugere på nettet, der i højere grad er 
tilpasset dette miljø

– i fyldestgørende omfang dække de fremtidige behov på et strømlinet marked på nettet, 
uden at dette udgør en trussel mod loyal konkurrence og kulturel mangfoldighed

– tage højde for de forskellige former for lovlige musiktjenester på nettet og fastsætte 
særlige regler for at fremme deres udvikling;

3. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Indledningsvis ønsker ordføreren at understrege, at hun fuldt ud støtter de forslag, der er 
fremsat i Kulturudvalgets betænkning, og som hun i et vist omfang har medtaget i sit udkast 
til betænkning.

Indledning

Ca. 5-7 % af EU's BNP bliver optjent ved hjælp af varer og tjenesteydelser, som er beskyttet 
af ophavsret og beslægtede rettigheder. Dette understreger vigtigheden af, at der sker en 
hensigtsmæssig forvaltning og håndhævelse af disse rettigheder - ikke mindst i denne digitale 
tidsalder.

Den 18. maj 2005 vedtog Europa-Kommissionen en henstilling om grænseoverskridende 
kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder i tilknytning til lovlige 
musiktjenester på nettet på grundlag af EF-traktatens artikel 211. Kommissær McCreevy 
beskrev henstillingen som et "soft law"-instrument, der har til formål at give markedet 
mulighed for at bevæge sig i den rigtige retning1.

Henstillingen har vidtrækkende konsekvenser for ophavsretsmarkedet, og flere store aktører 
på dette marked baserer sig allerede på dette dokument. Der er tydeligvis ikke tale om kun at 
fortolke og supplere de eksisterende regler, og henstillingen har de samme kendetegn som et 
egentligt lovgivningsinitiativ.

Henstillingens vigtigste målsætning er at tilpasse den kollektive forvaltning af ophavsret i 
tilknytning til musiktjenester på nettet til udviklingen af nye teknologier, der har resulteret i 
en ny generation af grænseoverskridende erhvervsbrugere inden for ophavsret (dvs.
musikudbydere på nettet).

Det må imidlertid understreges, at de principper, der finder anvendelse på forvaltningen af 
ophavsret i tilknytning til musiktjenester på nettet, kan og til sin tid formentlig også vil finde 
anvendelse offline også, f.eks. inden for radio- og tvspredning. De initiativer, der bliver taget i 
forhold til nettet, skaber således præcedens for den fremtidige udvikling på hele 
ophavsretsmarkedet. Dette illustrerer, at ethvert initiativ på dette område har vidtrækkende 
konsekvenser.

For at give et nuanceret billede af situationen bemærkes det, at mindre kollektive 
rettighedsforvaltere og rettighedshavere nærer betænkeligheder over, at de store forlæggere i 
praksis har opfattet henstillingen som et klart signal til at trække det såkaldte internationale 
repertoire, som de kontrollerer, tilbage fra nettet af nationale kollektive rettighedsforvaltere og 
overlade det til en eller nogle få store rettighedsforvaltere med et eksklusivt mandat til at 
repræsentere disse rettigheder overalt i EU.

I modstrid med henstillingens erklærede målsætning om at fremme loyal konkurrence kan
sådanne initiativer skade konkurrencen, eftersom de sandsynligvis vil føre til et egentligt 
oligopol, hvor kontrollen over markedet bliver koncentreret i hænderne på nogle få store 
rettighedshavere og et tilsvarende antal store rettighedsforvaltere. Samtidig er der tale om en 

  
1 SPEECH/05/588.
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alvorlig trussel mod en sund og dynamisk kulturel mangfoldighed i Europa, fordi fjernelsen af 
det internationale repertoire fra nettet af nationale kollektive rettighedsforvaltere formentlig 
vil medføre, at mange nationale kollektive rettighedsforvaltere indstiller deres virksomhed til 
skade for lokale repertoirer og mindretalsrepertoirer.

Ved at vedtage denne henstilling har Kommissionen forhindret Europa-Parlamentet og 
medlemsstaterne i at yde et velovervejet bidrag til en forandringsproces, som får 
vidtrækkende konsekvenser for den fremtidige konkurrence på dette område og for Europas 
kulturelle mangfoldighed. Dette spørgsmål er for vigtigt til, at man kan tillade sig ikke at 
inddrage Europa-Parlamentet formelt.

Parlamentet skal have mulighed for at spille sin rolle i den demokratiske proces. 
Kommissionen må derfor opfordres til snarest muligt at forelægge et forslag til et passende, 
retligt bindende instrument på dette område, som skal vedtages af Parlamentet og Rådet efter 
den fælles beslutningsprocedure.

Markedets funktion

Rettighedshaverorganisationer er sammenslutninger af ophavsmænd eller andre 
rettighedshavere som f.eks. forlæggere. De oprettes for at indsamle og fordele afgifter til 
rettighedshaverne på kollektivt grundlag. I praksis nyder kollektive rettighedsforvaltere godt 
af et (naturligt) monopol på nationalt plan. Rettighedshaverne er repræsenteret på det 
pågældende territorium direkte af den kollektive rettighedsforvalter og i tredjelande via 
gensidige aftaler, der indgås bilateralt mellem deres valgte kollektive rettighedsforvalter og 
alle andre kollektive rettighedsforvaltere i Europa og rundt omkring i verden.

I årtier har det europæiske og internationale ophavsretsmarked på musikområdet fungeret på 
grundlag af dette net af bilaterale aftaler. Dette "system af gensidige aftaler" fungerer som en 
kvikskranke for brugere af ophavsret (dvs. fra en kollektiv rettighedsforvalter kan brugerne få
en licens til det verdensomspændende repertoire til udnyttelse på det nationale territorium, 
hvor den kollektive rettighedsforvalter er baseret), sikrer en forsvarlig overvågning af det 
globale marked, således at rettighedshavere får et passende vederlag, og udgør en effektiv 
rettighedshåndhævelsesmekanisme for alle de involverede nationale og internationale 
rettighedshavere.

Dette system sikrer, at ikke kun de store rettighedshavere, men også små og lokale 
ophavsmænd er behørigt repræsenteret på markedet og modtager deres rimelige andel af de 
indsamlede afgifter.

Ændring af markedet og indførelse af konkurrence 

Som led i den fortsatte udvikling af det europæiske musikmarked er det nødvendigt at indføre 
kontrolleret konkurrence for at afspejle ændringerne på Europas indre marked, de 
teknologiske udviklingstendenser, en ny generation af forretningsmodeller og de relaterede 
ændringer i forbrugernes præferencer og adfærd.

Henstillingen har til formål at sikre, at rettighedshaverne har større frihed til at vælge den 
kollektive rettighedsforvalter, der bedst dækker deres behov. Med andre ord bør konkurrencen 
mellem de kollektive rettighedsforvaltere være baseret på individuelle kollektive 
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rettighedsforvaltere, der konkurrerer om at tiltrække rettighedshavere. Overfladisk set ser 
denne model ud til at gavne rettighedshaverne.

I praksis kan individuelle ophavsmænd imidlertid allerede placere deres rettigheder hos den 
kollektive rettighedsforvalter, som de foretrækker. Der findes faktisk en række eksempler på, 
at succesrige forfattere har benyttet sig af denne rettighed og f.eks. har valgt at samarbejde 
med en kollektiv rettighedsforvalter uden for deres hjemland. Det er generelt ikke en brugbar 
fremgangsmåde for mindre rettighedshavere.

Desuden har ordføreren bemærket, at mindre kollektive rettighedsforvaltere og  
rettighedshavere er betænkelige over, at de store forlæggere har fortolket henstillingen som en 
mulighed for at trække de rettigheder, som de kontrollerer, tilbage fra alle de nationale 
kollektive rettighedsforvaltere og placere dem hos et mindre antal store kollektive 
rettighedsforvaltere. Disse store rettighedsforvaltere kan derefter gå uden om hele nettet af 
gensidige aftaler og give licenser på og for hele det europæiske marked, hvilket mindsker de 
nationale kollektive rettighedsforvalteres omsætning tilsvarende.

De nationale kollektive rettighedsforvaltere mister således omsætning fra de afgifter, der 
indsamles i forbindelse med det internationale repertoire, hvilket gør det stadig mere 
vanskeligt for dem at fungere effektivt, fordi deres driftsudgifter skal fordeles på et mindre 
antal lokale rettighedshavere. Når en national kollektiv rettighedsforvalter indstiller sin 
virksomhed, er det usandsynligt, at en lille rettighedshaver vil kunne opnå en tilsvarende 
service fra en alternativ kollektiv rettighedsforvalter i et andet land, der f.eks. har et helt andet 
sprog.

Denne tilgang til rettighedsforvaltning begunstiger tydeligvis store og fremgangsrige 
kommercielle rettighedshavere på bekostning af ophavsmænd til et lokalt repertoire eller et 
mindretalsrepertoire. I praksis vil denne form for konkurrence undergrave de fleste 
rettighedshaveres position, hvilket ellers ikke ser ud til at være Kommissionens hensigt.

Internettet er imidlertid af grænseoverskridende karakter, og derfor må musikudbydere på 
nettet være i stand til at opnå paneuropæiske licenser, der dækker to eller flere nationale 
territorier på det europæiske kontinent. Og de skal have mulighed for at vælge, hvor de vil 
hente disse licenser, ud fra en vurdering af, hvor de får tilbudt de mest konkurrencedygtige 
tjenesteydelser. I denne løsningsmodel konkurrerer de kollektive rettighedshavere om 
brugerne.

Faren ved et sådant system er, at de nationale kollektive rettighedsforvaltere kommer til at 
konkurrere om nye kunder ved at lægge pres på det afgiftsniveau, der udbetales til 
rettighedshaverne. Det er muligt og endog sandsynligt, at dette vil resultere i, at 
ophavsmændenes indtjening kommer til at udvise en nedadgående tendens. En sådan situation 
er slet ikke i rettighedshavernes interesse og vil uden tvivl få negative konsekvenser for den 
kulturelle mangfoldighed i Europa, efterhånden som de mindre rettighedshavere oplever, at 
deres indtjening falder i en sådan grad, at de ikke længere kan overleve.

Kulturel mangfoldighed over for konkurrence 

Det er uhensigtsmæssigt uden videre at indføre konkurrence inden for den kollektive 
forvaltning af ophavsret, fordi man risikerer at gøre ubodelig skade på den kulturelle 
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mangfoldighed i Europa. I stedet for bør man indføre konkurrence på en måde, der sikrer, at 
der er lige konkurrencevilkår som udgangspunkt, således at alle kollektive rettighedsforvaltere 
får lejlighed til at konkurrere på lige fod.

Den rette løsning består i at finde et alternativt kompromis for at takle dette europæiske 
problem. Loyal og kontrolleret konkurrence må indføres på en sådan måde, at man undgår et 
nedadgående pres på ophavsmændenes indtægter og samtidig sætter musikbrugerne i stand til 
at opnå paneuropæiske licenser, der er på linje med fremtidens nye forretningsmodeller.

Med dette mål for øje er det bedst at indføre et system, hvor ophavsmændenes indtjening 
bestemmes af satserne i det land, hvor forbrugeren køber (downloader) et bestemt musikværk. 
Anvendelsen af taksten i "bestemmelseslandet" fører til konkurrence, der er baseret på 
effektiviteten af de kollektive rettighedshaveres tjenesteydelser (særlig ved at reducere de 
administrative omkostninger) snarere end til konkurrence, der er baseret på at presse 
rettighedshavernes afgifter nedad.

Desuden mener visse iagttagere, at det er bydende nødvendigt at undgå, at de store 
rettighedshavere indgår eksklusive aftaler med en eller nogle få kollektive 
rettighedsforvaltere, således at det internationale repertoire fjernes fra det samlede system.

I sin udtalelse af 20. juli 2006 gav Kultur- og Uddannelsesudvalget udtryk for sin bekymring 
over de skadevirkninger, som henstillingen kunne få for den kulturelle mangfoldighed i 
Europa, fordi henstillingen ville påvirke det gensidige systems funktion, hvilket ville resultere 
i en koncentration af rettigheder hos de større kollektive rettighedsforvaltere. Dette ville virke 
undergravende på de mindre kollektive rettighedsforvalteres funktion og derfor bring små og 
lokale ophavsmænds position i fare overalt i Europa. Det er derfor aldeles nødvendigt at 
opretholde nettet af bilaterale aftaler uden at levne plads for tilbagetrækning af repertoire fra 
dette net. Det bør ikke tillades, at rettighedshavere og kollektive rettighedsforvaltere indgår 
eksklusive aftaler.

Opfølgning

Det er bydende nødvendigt, at myndighederne foretager en fyldestgørende opfølgning for at 
sikre, at det europæiske ophavsretsmarked udvikler sig hensigtsmæssigt. I denne forbindelse 
bør Kommissionen snarest muligt foretage en vurdering af, hvilke konsekvenser 
flerlandelicenser og multirepertoirelicenser har for musiktjenesterne på nettet og for den 
kulturelle mangfoldighed og rettighedshavernes økonomiske og sociale situation.

Desuden bør Kommissionen foretage en kritisk analyse af den horisontale koncentration inden 
for visse rettighedsforvaltningssektorer og vurdere, hvilke følger en sådan koncentration har 
for rettighedsbrugere og rettighedshavere. Om nødvendigt bør der træffes passende 
foranstaltninger for at sikre, at det europæiske marked for musiktjenester på nettet fortsat er i 
stand til at udvikle sig på en sund måde uden negative følger for den kulturelle mangfoldighed 
i Europa.

De retlige rammer

Ved udarbejdelsen af dette udkast til betænkning med en beslutning fra Europa-Parlamentet er 
der taget behørigt hensyn til de eksisterende retlige rammer i Europa og til relaterede politiske 
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initiativer, gældende fællesskabsret inden for ophavsret og beslægtede rettigheder, som finder 
anvendelse på musiktjenester, samt relevante internationale aftaler. En udtømmende liste 
findes i præamblen til beslutningsforslaget.

Der er ligeledes taget højde for undersøgelsen "The Collective Management of Rights in 
Europe - The Quest for Efficiency", som er udarbejdet for Retsudvalget og forelagt for 
udvalget den 11. september 2006. 


