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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over 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)
(2006/2008(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien 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)1 (hierna "de aanbeveling"),

– gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name de artikelen 
95 en 151 daarvan,

- gelet op de artikelen II-77 en II-82 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie,

– gelet op artikel III-181 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa,

– gelet op de internationale verdragen die gelden voor muziekrechten, te weten het Verdrag 
van Rome van 26 oktober 1961 inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, van 
producenten van fonogrammen en van omroeporganisaties, de Berner Conventie voor de 
bescherming van werken van letterkunde en kunst,  het WIPO-verdrag inzake auteursrecht 
van 20 december 1996, het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen van 20 
december 1996, en de WTO-Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (TRIPS) van 15 april 1994,

– gelet op de Gemeenschapswetgeving ("acquis communautaire") inzake auteursrecht en 
naburige rechten die geldt voor muziekrechten, te weten Richtlijn 92/100/EEG van de 
Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde 
naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom2, Richtlijn 93/83/EEG van de 
Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het 
auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via 
de kabel3, Richtlijn 93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende de 
harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige 
rechten4 en Richtlĳn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 
2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de 
naburige rechten in de informatiemaatschappĳ5,

– gezien het Groenboek van de Commissie over auteursrecht en de naburige rechten in de 
informatiemaatschappij (COM(1995)382),

  
1 PB L 276 van 21.10.2005, blz. 54.
2 PB L 346 van 27.11.1992, blz. 61.
3 PB L 248 van 6.10.1993, blz. 15.
4 PB L 290 van 24.11.1993, blz. 9.
5 PB L 6 van 10.01.2002, blz. 70.
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– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 mei 2003 over de bescherming van 
audiovisuele performers1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 januari 2004 over een communautair kader 
voor maatschappijen voor collectief beheer op het gebied van auteursrechten en naburige 
rechten2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 april 2004 over het beheer van 
auteursrechten en naburige rechten in de interne markt (COM(2004)261),

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie 
cultuur en onderwijs (A6-0000/2006),

A. overwegende dat de Commissie heeft nagelaten de belanghebbende parijen voldoende te 
raadplegen alvorens de aanbeveling vast te stellen; overwegende dat alle categorieën 
houders van rechten moeten worden geraadpleegd over de toekomstige regelgevende 
werkzaamheden in deze sector ter waarborging van een eerlijke en evenwichtige 
vertegenwoordiging van belangen,

B. overwegende dat het onaanvaardbaar is dat de Commissie het Parlement niet officieel bij 
de zaak betrokken heeft, met name gezien bovenvermelde resolutie van het Parlement van 
15 januari 2004, aangezien duidelijk is dat de aanbeveling meer inhoudt dan louter 
interpretatie of aanvulling van bestaande voorschriften,

C. overwegende dat het onaanvaardbaar is dat zonder voorafgaande raadpleging en zonder 
dat Parlement en Raad officieel bij de zaak worden betrokken een "zachte wetgevings"-
aanpak wordt gekozen, waardoor de democratische procedure wordt omzeild, met name 
daar door het initiatief reeds marktbesluiten zijn beïnvloed die nadelige gevolgen kunnen 
hebben voor mededinging en culturele verscheidenheid,

D. overwegende dat het van belang is eventuele bedreigingen te voorkomen en een redelijk 
evenwicht tot stand te brengen tussen de rechten en belangen van de partijen,

E. overwegende dat muziek geen grondstof is en dat de beheerders van collectieve rechten 
(BCR) voornamelijk organisaties zonder winstoogmerk zijn, en dat de invoering van een 
op onbeperkte mededinging gebaseerd stelsel wellicht niet in het belang is van de houders 
van rechten of van bevordering van culturele verscheidenheid en creativiteit, 

F. overwegende dat nationale BCR een belangrijke rol moeten blijven spelen bij steun aan de 
bevordering van de houders van nieuwe en minderheidsrechten, culturele verscheidenheid, 
scheppingsvermogen en plaatselijk repertoire,

G. overwegende dat meer, maar gestuurde, mededinging bij het collectieve beheer van 
auteursrecht en naburige rechten in de muzieksector voor alle partijen voordelig kan zijn 
en de culturele verscheidenheid kan schragen, mits zij eerlijk en doorzichtig is en 

  
1 PB C 067 E van 17.03.2004, blz. 293 .
2 PB C 092 E van 16.04.2004, blz. 425.
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uitsluitend betrekking heeft op de dienstverlening in kwestie zonder dat de waarde van de 
rechten wordt aangetast,

H. overwegende dat er verontrusting bestaat over de ongunstige gevolgen  die enkele 
bepalingen in de aanbeveling kunnen hebben voor plaatselijke repertoires en de culturele 
verscheidenheid, daar het gevaar bestaat dat een concentratie van rechten in grotere BCR 
wordt bevoordeeld, en overwegende dat de gevolgen van initiatieven tot invoering van 
mededinging tussen beheerders van rechten bij het aantrekken van de meest winstgevende 
houders van rechten moeten worden onderzocht en afgezet tegen de nadelige gevolgen die 
deze benadering met zich meebrengt voor kleinere houders van rechten en de culturele 
verscheidenheid, 

I. overwegende dat het recht van houders van rechten en gebruikers een BCR te kiezen 
onafhankelijk van de lidstaat waarin zij zich bevinden

- vergezeld moet gaan van adequate maatregelen om de verscheidenheid van culturele 
expressie te beschermen en te bevorderen, met name door gebruikers omvangrijke 
gevarieerde repertoires aan te bieden waarvan specifieke plaatselijke en niche-
repertoires deel vormen,

- dient te waarborgen dat alle houders van rechten, ongeacht hun nationaliteit of 
woonplaats, zo rechtstreeks mogelijk een eerlijk deel van de licentierechten 
ontvangen,

- de houders van de meest winstgevende rechten niet in staat moet stellen hun overwicht 
uit te bouwen ten nadele van houders van rechten die minder verdienen,

J. overwegende dat het huidige stelsel van wederzijdse inning van licentierechten moet 
worden gehandhaafd zodat mededinging wordt ingevoerd op de grondslag van de diensten 
die BCR kunnen aanbieden en de kosten die zij in rekening brengen, en gebruikers 
vergunningen ontvangen op basis van het tarief dat geldt in het land waar de exploitatie 
van het auteursrecht plaats zal vinden, en overwegende dat de lidstaten erop dienen toe te 
zien dat commerciële gebruikers de noodzakelijke wettelijke vergunningen aanvragen en 
naar behoren billijke licentierechten betalen aan iedere categorie houder van rechten,

K. overwegende dat de BCR de vrijheid moeten hebben commerciële gebruikers overal in de 
EU te voorzien van pan-Europese en voor een veelheid van repertoires geldende licenties 
voor grensoverschrijdende en onlinetoepassingen (o.m. mobiele telefonie en andere 
digitale netwerken) indien zij de exploitatie van de in licentie gegeven rechten naar 
behoren kunnen beheren, en overwegende dat deze multiterritoriale licenties dienen te 
worden verleend op voorwaarden die eerlijk zijn en waarover op individuele basis is 
onderhandeld, zonder dat daarbij sprake is van discriminatie tussen gebruikers of tussen 
diverse technologische platforms, zodat de licentieaanpak van BCR niet resulteert in 
mededingingsvervalsing tussen verschillende gebruikers van rechten en verschillende 
technologische middelen van doorgifte,

L. overwegende dat het huidige stelsel van wederzijdse inning van licentierechten, om ervoor 
te zorgen dat ook in de toekomst alles kan worden afgehandeld aan één loket (waar 
commerciële gebruikers de benodigde licentie kunnen verkrijgen voor het 
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wereldrepertoire voor het gebied), moet worden gehandhaafd in combinatie met een hoge 
mate van bescherming voor de houders van rechten om neerwaartse druk op de inkomsten 
te voorkomen, terwijl tegelijkertijd wordt voorkomen dat er ongewenste exclusieve 
mandaten worden verleend die strijdig zijn met eerlijke mededinging,

M. overwegende dat BCR beter moeten worden gestuurd via voorschriften inzake verbetering 
van de solidariteit, doorzichtigheid, niet-discriminatie en controleerbaarheid, gekoppeld 
aan de nodige controlemechanismen in de lidstaten,

N. overwegend dat in de lidstaten voor alle betrokkenen billijke, onpartijdige en doelmatige 
mechanismen moeten worden ingevoerd voor het bijleggen van geschillen, 

O. overwegende dat de Commissie een degelijke effectevaluatie dient uit te voeren van de 
mogelijke gevolgen en gevaren van het verlenen van licenties voor onlinediensten in een 
aantal gebieden en voor een aantal repertoires tegelijk, en daarbij rekening moet houden 
met alle culturele, economische en sociale aspecten,

P. overwegende dat er behoefte is aan gezamenlijke instrumenten, vergelijkbare variabelen 
en coördinatie van de gebieden waarop BCR werkzaam zijn, zodat de samenwerking 
tussen BCR wordt verbeterd en rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de 
informatiemaatschappij, 

Q. overwegende dat iedere poging de mededinging op de interne markt te stimuleren en de 
internationale verspreiding van Europese muziekstukken te bevorderen, ongeacht de BCR 
die het auteursrecht beheert, te waarderen is, er rekening mee houdend dat ieder 
repertoire, ongeacht de vraag of het algemeen bekend is, gelijk moet worden behandeld,

1. verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk - na nauw overleg met de betrokken partijen -
een voorstel in te dienen voor een flexibele kaderrichtlijn, die door Parlement en Raad via 
de medebeslissingsprocedure moet worden aangenomen, ter regulering van het collectieve 
beheer van auteursrecht en naburige rechten in de muziekindustrie, rekening houdend met 
de bijzondere kenmerken van het digitale tijdperk en met het behoud van de Europese 
culturele verscheidenheid, kleine belanghebbenden en plaatselijke repertoires;

2. wijst erop dat het voorstel voor een richtlijn in genen dele het mededingingsvermogen van 
de dragende creatieve ondernemingen, de doelmatigheid van de door BCR verleende 
diensten of het mededingingsvermogen van de gebruikende ondernemingen - met name 
kleine houders van rechten en gebruikers - mag ondermijnen, en dat dient te zijn voldaan 
aan onderstaande voorwaarden:

- een hoge mate van bescherming van houders van rechten is gewaarborgd,

- de grondslag is solidariteit en een adequaat, billijk evenwicht tussen de houders van 
rechten in de BCR,

- er wordt gezorgd voor democratische, doorzichtige en controleerbare leiding van de 
BCR, o.m. door minimumnormen op te stellen voor organisatorische structuren, 
doorzichtigheid, controleerbaarheid en rechtsmiddelen,
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- creativiteit en culturele verscheidenheid worden bevorderd,

- uitsluitend eerlijke en gestuurde mededinging is toegestaan, zonder territoriale 
beperkingen, maar vergezeld van de noodzakelijke en adequate kwaliteitsnormen voor 
het collectieve beheer van auteursrechten,

- neerwaartse druk op het niveau van licentierechten en de bovenmatige centralisatie 
van de krachten van de markt en repertoires worden voorkomen;

- de culturele en maatschappelijke rol van BCR blijft behouden en tegelijkertijd wordt 
ervoor gezorgd dat zij zo doelmatig mogelijk optreden bij het beheren van de fondsen 
van de houders van rechten en de dienstverlening aan gebruikers en houders van 
rechten,

- gebruikers beschikken over een hoge mate van rechtszekerheid en de beschikbaarheid 
van het wereldrepertoire blijft behouden via het verlenen van licenties,

- gestimuleerd wordt dat houders van rechten ten behoeve van onlinegebruikers een 
beter op het gebruik on-line afgestemde nieuwe generatie van collectieve 
licentiemodellen voor muziek voor heel Europa ontwikkelen, 

- naar behoren wordt voldaan aan de toekomstige behoeften van een gestroomlijnde 
onlinemarkt zonder dat de eerlijke mededinging en de culturele verscheidenheid in 
gevaar worden gebracht,

- er wordt rekening gehouden met de diverse vormen van legale onlinemuziekdiensten 
en er worden specifieke voorschriften vastgesteld om de ontwikkeling hiervan de 
bevorderen;

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Alvorens de positieve punten te gaan bespreken, wil uw rapporteur erop wijzen dat zij 
volledig achter de voorstellen in het advies van de Commissie cultuur en onderwijs staat en 
dat zij een aantal hiervan in haar ontwerpverslag heeft opgenomen.

Inleiding

Ongeveer 5 tot 7% van het BNP van de EU wordt verdiend via goederen en diensten die 
beschermd zijn door auteursrecht en naburige rechten. Hieruit blijkt duidelijk het grote belang 
van het correcte beheer van deze rechten in combinatie met handhaving, met name in dit 
digitale tijdperk.

Op 18 oktober 2006 heeft de Europese Commissie op de grondslag van artikel 211 van het 
EG-Verdrag een aanbeveling aangenomen betreffende het grensoverschrijdende beheer van 
auteursrechten ten behoeve van rechtmatige onlinemuziekdiensten. De aanbeveling is door 
Commissaris McCreevy omschreven als "een "instrument van zachte wetgeving" dat zodanig 
is opgezet dat de markt de kans krijgt zich in de juiste richting te ontwikkelen"1.

De aanbeveling heeft ingrijpende gevolgen voor de markt van het auteursrecht en belangrijke 
deelnemers baseren er hun werkzaamheden reeds op. De aanbeveling gaat duidelijk verder 
dan de interpretatie en aanvulling van bestaande voorschriften en qua gevolgen vertoont zij 
alle kenmerken van een volwassen regelgevend initiatief.

Hoofddoel van de aanbeveling is aanpassing van het collectieve hebeer van auteursrechten 
voor onlinemuziekdiensten aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën die tot gevolg 
hebben gehad dat er een nieuwe generatie van grensoverschrijdende commerciële gebruikers 
van auteursrechten is ontstaan (d.w.z. onlinemuziekaanbieders).

Er zij echter op gewezen dat de beginselen die gelden voor het beheer van auteursrechten voor 
onlinemuziekdiensten eveneens kunnen, en te zijner tijd waarschijnlijk zullen, gelden voor de 
off-line sfeer, bij voorbeeld uitzending via de ether. De precedenten die worden gesteld in 
verband met de onlinesector zijn op deze wijze een toetssteen voor de toekomstige 
ontwikkeling van de markt van auteursrechten in ruimere zin. Ook hierdoor wordt het belang 
van initiatieven op dit gebied benadrukt.

Om een evenwichtig beeld te krijgen moet er op deze plaats op worden gewezen dat er onder 
kleinere BCR en houders van rechten bezorgdheid bestaat over grote uitgevers die de 
aanbeveling in de praktijk opvatten als een duidelijk teken om het zogeheten "internationale" 
repertoire dat zij beheren terug te trekken uit het netwerk van nationale verenigingen van 
beheerders van collectieve rechten (BCR) en het in handen te geven van enkele zeer grote 
BCR die de exclusieve opdracht hebben deze rechten in de hele EU te vertegenwoordigen.

In tegenstelling tot het doel dat via de aanbeveling naar verluidt wordt nagestreefd, namelijk 
bevordering van eerlijke mededinging, kunnen dergelijke maatregelen de mededinging 
belemmeren, daar zij waarschijnlijk leiden tot een feitelijk oligopolie, waarbij de zeggenschap 
over de markt geconcentreerd is bij een klein aantal invloedrijke houders van rechten en een 

  
1 TOESPRAAK/05/588.
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vergelijkbaar aantal grote BCR. De maatregelen vormen eveneens een ernstige bedreiging van 
de gezondheid en levendigheid van de culturele verscheidenheid in Europa, omdat tal van 
nationale BCR als het internationale repertoire wordt verwijderd uit het netwerk van de 
nationale BCR waarschijnlijk hun bedrijvigheid staken, met alle nadelige gevolgen van dien 
voor plaatselijke en minderheidsrepertoires.

Doordat de Commissie de aanbeveling heeft aangenomen is het Europees Parlement en de 
lidstaten de kans ontnomen een gefundeerde bijdrage te leveren tot een veranderingsproces 
dat ingrijpende gevolgen zal hebben voor de toekomstige mededinging in deze sector en voor 
de culturele verscheidenheid in Europa. Het thema is te belangrijk om het Europees Parlement 
er niet officieel bij te betrekken.

Het Parlement moet in staat zijn zijn rol in het democratische proces te spelen. De Commissie 
moet dan ook worden verzocht zo spoedig mogelijk een geschikt bindend juridisch instrument 
in deze sector voor te stellen, dat door Parlement en Raad via de medebeslissingsprocedure 
moet worden aangenomen.

Marktwerking

Incasso-organisaties zijn verbanden van auteurs en andere houders van rechten zoals 
uitgevers. Zij zijn opgezet met het doel voor houders van rechten op collectieve grondslag 
licentierechten te incasseren en te verdelen. In de praktijk nemen BCR op nationaal niveau 
een (natuurlijke) monopoliepositie in. De houders van rechten worden op het desbetreffende 
nationale grondgebied rechtstreeks door de BCR vertegenwoordigd; in derde landen verloopt 
de vertegenwoordiging via wederzijdse regelingen die bilateraal zijn overeengekomen door de 
BCR die door de houders van rechten zijn gekozen en alle overige BCR in Europa en in de 
rest van de wereld.

Tientallen jaren hebben de Europese en internationale markten van auteursrechten voor 
muziek gefunctioneerd op basis van dit netwerk van dergelijke bilaterale overeenkomsten. 
Via dit "Stelsel van wederzijdse overeenkomsten" beschikken de gebruikers van 
auteursrechten over een centraal aanspreekpunt (d.w.z. dat gebruikers van één enkele BCR 
toestemming kunnen krijgen voor de exploitatie van het wereldrepertoire op het nationale 
grondgebied waar de BCR gevestigd is),  er wordt naar behoren toezicht gehouden op de 
mondiale markt, zodat houders van rechten correct worden beloond, en er wordt aan alle 
betrokken nationale en internationale houders van rechten een doelmatig mechanisme 
geboden voor de handhaving van rechten. 

Door dit systeem wordt gewaarborgd dat niet alleen grote houders van rechten, maar eveneens 
kleine en plaatselijke auteurs, naar behoren zijn vertegenwoordigd op de markt en het deel 
van de licentierechten ontvangen dat hen toekomt.

Verandering van marktomstandigheden en invoering van mededinging

In het kader van de verdere ontwikkeling  van de Europese muziekmarkt, moet er geleide 
mededinging worden ingevoerd waarin de veranderingen op de Europese interne markt, de 
technologische ontwikkelingen, het ontstaan van nieuwe ondernemingsmodellen en de daaruit 
voortvloeiende veranderingen van consumentenvoorkeuren en -gedrag doorklinken.
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Doel van de aanbeveling is houders van rechten meer vrijheid te verschaffen om de BCR te 
kiezen die het best voldoet aan hun behoeften. De mededinging tussen BCR moet, met andere 
woorden, erop gebaseerd zijn dat BCR met elkaar concurreren om houders van rechten aan te 
trekken. Op het eerste gezicht lijkt dit ten goede te komen aan de houders van rechten.

In de praktijk kunnen auteurs hun rechten reeds nu toevertrouwen aan de BCR van hun keuze. 
Een aantal meer geslaagde auteurs maakt trouwens van dit recht gebruik en kiest er bij 
voorbeeld voor om te werken met een buitenlandse BCR. In het algemeen is dit voor kleine 
houders van rechten praktisch ondoenlijk.

Voorts stelt uw rapporteur vast dat kleinere BCR en houders van rechten vrezen dat de 
aanbeveling door grote uitgevers wordt uitgelegd als een kans om de rechten waarover zij 
beschikken terug te trekken uit alle nationale BCR en onder te brengen bij een gering aantal 
grotere BCR. Deze laatste zullen vervolgens het netwerk van wederzijdse overeenkomsten 
kunnen omzeilen en licenties kunnen verlenen voor de gehele Europese markt, waardoor de 
omzet van de nationale BCR evenredig daalt. 

Als de nationale BCR de omzet verliezen uit licentierechten die worden geïnd over het 
internationale repertoire, zou het voor de nationale BCR steeds moeilijker worden doelmatig 
te functioneren, omdat hun bedrijfskosten zouden moeten worden omgeslagen over een 
kleiner aantal houders van rechten. Als een nationale BCR eenmaal gedwongen is zijn 
werkzaamheden te staken, zal een kleine houder van rechten waarschijnlijk geen 
dienstverlening van hetzelfde niveau ontvangen van een BCR in een ander land, waar bij 
voorbeeld een andere taal wordt gesproken.

Door deze aanpak van het beheer van rechten worden grote en geslaagde houders van rechten 
duidelijk bevoordeeld ten koste van auteurs van plaatselijk en/of minderheidsrepertoire. In de 
praktijk wordt de positie van de meeste houders van rechten door dit soort mededinging 
ondergraven, hetgeen waarschijnlijk niet de bedoeling van de Commissie is.

Toch moeten onlineaanbieders van muziek, daar Internet grensoverschrijdend opereert, pan-
Europese licenties kunnen verwerven die gelden voor het grondgebied van twee of meer 
staten in Europa. En zij moeten kunnen kiezen waar zij deze licenties betrekken, op basis van 
het meest concurrerende dienstenaanbod. Volgens dit draaiboek strijden BCR om gebruikers. 

Het gevaar van dit systeem is echter dat de nationale BCR nieuwe opdrachten trachten binnen 
te halen door de hoogte van de aan houders van rechten uitgekeerde licentierechten te 
drukken. Het is mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat de inkomsten van auteurs hierdoor in een 
neerwaartse spiraal terecht komen. Ook dit is niet in het belang van de houders van rechten en 
het zou ongetwijfeld ongunstige gevolgen hebben voor de culturele verscheidenheid in 
Europa, daar kleine houders van rechten hun inkomsten zodanig zouden zien dalen dat zij niet 
meer kunnen overleven.

Culturele verscheidenheid - mededinging

Er moet niet naar worden gestreefd in de sector collectief beheer van auteursrechten van de 
ene dag op de andere mededinging in te voeren, daar dit onherstelbare schade zou kunnen 
toebrengen aan de culturele verscheidenheid  in Europa. Het is beter de mededinging zo in te 
voeren dat in het begin wordt gezorgd voor gelijke concurrentieomstandigheden, zodat alle 
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CBR op voet van gelijkheid kunnen concurreren.

De oplossing is dat er een andere compromisoplossing wordt gevonden voor dit typisch 
Europese probleem. Eerlijke en gestuurde mededinging moet zo worden ingevoerd dat 
neerwaartse druk op de inkomsten van auteurs wordt voorkomen, terwijl de gebruikers van 
muziek pan-Europese vergunningen moeten kunnen krijgen die aansluiten op de nieuwe 
bedrijfsmodellen van de toekomst.

De beste garantie dat dit gebeurt is de invoering van een systeem in het kader waarvan de 
inkomsten van de auteurs worden bepaald door de tarieven in het land waar de consument een 
bepaald muziekstuk koopt ("downloadt"). Als het tarief van het land van bestemming wordt 
toegepast heeft dit tot gevolg dat er een mededinging ontstaat die gebaseerd is op de 
doelmatigheid (met name door verlaging van de administratiekosten) van de door de CBR 
aangeboden diensten en niet op mededinging op basis van verlaging van de aan houders van 
rechten uitgekeerde licentierechten.

Bovendien wordt het her en der van wezenlijke betekenis geacht te voorkomen dat grote 
houders van rechten exclusieve overeenkomsten sluiten met één of een gering aantal CBR, 
waardoor  het internationale repertoire uit het systeem als geheel zou verdwijnen.

In haar verslag van 20 juli 2006 heeft de Commissie cultuur en onderwijs haar verontrusting 
geuit over de mogelijke ongunstige gevolgen die de aanbeveling met zich meebrengt voor de 
culturele verscheidenheid in Europa, doordat zij de werking van het wederkerige systeem zou 
aantasten en dat concentratie van rechten bij de grotere BCR hiervan het gevolg zou zijn. 
Hierdoor wordt het functioneren van de kleinere BCR ondergraven waardoor de positie van 
kleine en plaatselijke auteurs in heel Europa in gevaar komt. Het is dan ook van 
doorslaggevende betekenis dat het netwerk van bilaterale overeenkomsten wordt gehandhaafd 
zonder dat er ruimte wordt geboden voor de verwijdering van repertoire uit dit netwerk. 
Exclusieve opdrachten van houders van rechten aan BCR moeten dan ook niet worden 
toegestaan.

Vervolgmaatregelen

Met het oog op een gezonde ontwikkeling van de Europese markten van auteursrechten is het 
van centraal belang dat de overheid vervolgmaatregelen neemt. In dit verband moet de 
Commissie zo spoedig mogelijk onderzoeken welke gevolgen een voor aan aantal 
grondgebieden en repertoires geldend vergunningensysteem heeft voor muziekdiensten on-
line, alsook de gevolgen voor de culturele verscheidenheid en voor de economische en sociale 
situatie van houders van rechten.

Voorts moet de Commissie een kritische analyse uitvoeren van de horizontale concentratie in 
een aantal sectoren van beheer van rechten en de gevolgen die dit soort concentratie zal 
hebben voor de gebruikers en houders van rechten. Indien noodzakelijk moeten de nodige 
maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de Europese markt voor 
onlinemuziekdiensten in staat blijft zich gezond te ontwikkelen zonder dat dit ongunstige 
gevolgen heeft voor de culturele verscheidenheid in Europa.
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Juridisch kader

Bij de opstelling van dit ontwerpverslag voor een resolutie van het Europees Parlement is 
volledig rekening gehouden met het bestaande Europese juridische kader en daarmee verband 
houdende beleidsvormingsinitiatieven, de Gemeenschapswetgeving voor auteursrecht en 
naburige rechten die van toepassing is op muziekrechten, en de desbetreffende internationale 
overeenkomsten. In de preambule van de ontwerpresolutie wordt een volledig overzicht 
gegeven.

Ook is in overweging genomen het ten behoeve van de Commissie juridische zaken 
uitgevoerde en op 11 september 2006 bij de commissie ingediende onderzoek over het 
collectieve beheer van rechten in Europa en het streven naar doelmatigheid.
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