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Amendement  332 
Cecilia Wikström 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

rechtenbeheerder een toezichtfunctie 

instelt die verantwoordelijk is voor 

permanent toezicht op de activiteiten en de 

taakuitvoering van de personen die binnen 

de rechtenbeheerder zijn belast met 

bestuursverantwoordelijkheden. Om hun 

effectieve deelname te waarborgen, zijn de 

leden van de rechtenbeheerder billijk en 

evenwichtig vertegenwoordigd in het 

orgaan dat deze functie uitoefent. 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

organisatie voor collectief beheer over een 

toezichtfunctie beschikt die 

verantwoordelijk is voor permanent 

toezicht op de activiteiten en de 

taakuitvoering van de personen die 

leidinggeven aan de activiteiten van de 

organisatie. 

 Om hun effectieve deelname te 

waarborgen, zijn de verschillende 

categorieën leden van de organisatie voor 

collectief beheer billijk en evenwichtig 

vertegenwoordigd in het orgaan dat de 

toezichtfunctie uitoefent. Leden van de 

raad van bestuur mogen geen lid zijn van 

het orgaan dat de toezichtfunctie 

uitoefent. 

 Elk lid van het orgaan dat de 

toezichtfunctie uitoefent legt jaarlijks een 

individuele verklaring inzake 

belangenconflicten af die de in artikel 9, 

lid 2, tweede alinea, bedoelde informatie 

bevat. 

Or. en 

Amendement  333 
Christian Engström 
 

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

rechtenbeheerder een toezichtfunctie 

instelt die verantwoordelijk is voor 

permanent toezicht op de activiteiten en de 

taakuitvoering van de personen die binnen 

de rechtenbeheerder zijn belast met 

bestuursverantwoordelijkheden. Om hun 

effectieve deelname te waarborgen, zijn de 

leden van de rechtenbeheerder billijk en 

evenwichtig vertegenwoordigd in het 

orgaan dat deze functie uitoefent. 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

organisatie voor collectief beheer een 

toezichtfunctie instelt die verantwoordelijk 

is voor permanent toezicht op de 

activiteiten en de taakuitvoering van de 

personen die binnen de betrokken 

organisatie zijn belast met 

bestuursverantwoordelijkheden. Om hun 

effectieve deelname te waarborgen, zijn de 

verschillende categorieën leden van de 

organisatie voor collectief beheer billijk 

en evenwichtig vertegenwoordigd in het 

orgaan dat deze functie uitoefent. 

Or. en 

Motivering 

Er moet een evenwicht zijn tussen de verschillende categorieën leden van de organisatie voor 

collectief beheer. 

Amendement  334 
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

rechtenbeheerder een toezichtfunctie 

instelt die verantwoordelijk is voor 

permanent toezicht op de activiteiten en de 

taakuitvoering van de personen die binnen 

de rechtenbeheerder zijn belast met 

bestuursverantwoordelijkheden. Om hun 

effectieve deelname te waarborgen, zijn de 

leden van de rechtenbeheerder billijk en 

evenwichtig vertegenwoordigd in het 

orgaan dat deze functie uitoefent. 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

organisatie voor collectief beheer een 

toezichtfunctie instelt die verantwoordelijk 

is voor permanent toezicht op de 

activiteiten en de taakuitvoering van de 

personen die binnen de organisatie voor 

collectief beheer zijn belast met 

bestuursverantwoordelijkheden. Om hun 

effectieve deelname te waarborgen, zijn de 

leden van de organisatie voor collectief 

beheer billijk en evenwichtig 

vertegenwoordigd in het orgaan dat deze 

functie uitoefent. 
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Or. en 

Amendement  335 
Silvia-Adriana łicău 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het met de toezichtfunctie belaste 

orgaan komt periodiek bijeen en heeft ten 

minste de bevoegdheid om te besluiten 

over: 

Schrappen 

a) iedere verwerving van onroerend goed 

door de rechtenbeheerder; 

 

b) de oprichting van 

dochtermaatschappijen, de overname van 

andere entiteiten, de verwerving van 

aandelen of rechten in andere entiteiten, 

fusies en samenwerkingsverbanden; 

 

c) het nemen en verstrekken van leningen 

en het verstrekken van zekerheden of 

garanties voor leningen. 

 

Or. ro 

Amendement  336 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het met de toezichtfunctie belaste 

orgaan komt periodiek bijeen en heeft ten 

minste de bevoegdheid om te besluiten 

over: 

2. Het met de toezichtfunctie belaste 

orgaan komt ten minste om de drie 

maanden bijeen en heeft ten minste de 

bevoegdheid om te besluiten over: 

Or. en 
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Motivering 

"Periodiek" bijeenkomen zegt weinig, dit moet worden verduidelijkt. 

Amendement  337 
Silvia-Adriana łicău 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 2 – letter a 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) iedere verwerving van onroerend goed 

door de rechtenbeheerder; 

Schrappen 

Or. ro 

Amendement  338 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 2 – letter a 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) iedere verwerving van onroerend goed 

door de rechtenbeheerder; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Verplaatst van artikel 8, lid 2, naar artikel 7, lid 5. 

Amendement  339 
Silvia-Adriana łicău 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 2 – letter b 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de oprichting van 

dochtermaatschappijen, de overname van 

andere entiteiten, de verwerving van 

Schrappen 



 

AM\938690NL.doc 7/110 PE513.142v01-00 

 NL 

aandelen of rechten in andere entiteiten, 

fusies en samenwerkingsverbanden; 

Or. ro 

Amendement  340 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 2 – letter b 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de oprichting van 

dochtermaatschappijen, de overname van 

andere entiteiten, de verwerving van 

aandelen of rechten in andere entiteiten, 

fusies en samenwerkingsverbanden; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Verplaatst van artikel 8, lid 2, naar artikel 7, lid 5. 

Amendement  341 
Silvia-Adriana łicău 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 2 – letter c 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het nemen en verstrekken van leningen 

en het verstrekken van zekerheden of 

garanties voor leningen. 

Schrappen 

Or. ro 

Amendement  342 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 2 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het nemen en verstrekken van leningen 

en het verstrekken van zekerheden of 

garanties voor leningen. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Verplaatst van artikel 8, lid 2, naar artikel 7, lid 5. 

Amendement  343 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het met de toezichtfunctie belaste 

orgaan komt periodiek bijeen en heeft ten 

minste de bevoegdheid om te besluiten 

over: 

2. Het met de toezichtfunctie belaste 

orgaan komt periodiek bijeen en heeft ten 

minste de bevoegdheid om: 

a) iedere verwerving van onroerend goed 

door de rechtenbeheerder; 

a) te besluiten over iedere verwerving van 

onroerend goed door de rechtenbeheerder; 

b) de oprichting van 

dochtermaatschappijen, de overname van 

andere entiteiten, de verwerving van 

aandelen of rechten in andere entiteiten, 

fusies en samenwerkingsverbanden; 

b) te besluiten over de oprichting van 

dochtermaatschappijen, de overname van 

andere entiteiten, de verwerving van 

aandelen of rechten in andere entiteiten, 

fusies en samenwerkingsverbanden; 

c) het nemen en verstrekken van leningen 

en het verstrekken van zekerheden of 

garanties voor leningen. 

c) te besluiten over het nemen en 

verstrekken van leningen en het 

verstrekken van zekerheden of garanties 

voor leningen; 

 c bis) de gedelegeerde bevoegdheden op 

grond van artikel 7, leden 4 en 5, uit te 

oefenen; 

Or. en 

Amendement  344 
Cecilia Wikström 
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Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het met de toezichtfunctie belaste 

orgaan komt periodiek bijeen en heeft ten 

minste de bevoegdheid om te besluiten 

over: 

2. Het met de toezichtfunctie belaste 

orgaan komt periodiek bijeen en heeft ten 

minste de bevoegdheid om: 

a) iedere verwerving van onroerend goed 

door de rechtenbeheerder; 

a) te besluiten over iedere verwerving van 

onroerend goed door de rechtenbeheerder; 

b) de oprichting van 

dochtermaatschappijen, de overname van 

andere entiteiten, de verwerving van 

aandelen of rechten in andere entiteiten, 

fusies en samenwerkingsverbanden; 

b) te besluiten over de oprichting van 

dochtermaatschappijen, de overname van 

andere entiteiten, de verwerving van 

aandelen of rechten in andere entiteiten, 

fusies en samenwerkingsverbanden; 

c) het nemen en verstrekken van leningen 

en het verstrekken van zekerheden of 

garanties voor leningen. 

c) te besluiten over het nemen en 

verstrekken van leningen en het 

verstrekken van zekerheden of garanties 

voor leningen; 

 c ter) toezicht te houden op de activiteiten 

en de taakuitvoering van de in artikel 9 

bedoelde personen, met inbegrip van de 

uitvoering van de besluiten van de 

algemene ledenvergadering en met name 

van de in artikel 7, lid 5, onder a) tot en 

met d), vermelde algemene beleidslijnen. 

Or. en 

Amendement  345 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Het met de toezichtfunctie belaste 

orgaan brengt aan de in artikel 7 bedoelde 

algemene vergadering verslag uit over de 

uitoefening van zijn 

verantwoordelijkheden. 
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Or. en 

Amendement  346 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten kunnen besluiten dat de 

leden 1 en 2 niet van toepassing zijn op 

een rechtenbeheerder die op zijn 

balansdatum de limieten van twee van de 

drie volgende criteria niet overschrijdt: 

Schrappen 

a) balanstotaal: EUR 350 000;  

b) netto-omzet: EUR 700 000;  

c) gemiddeld aantal personeelsleden 

gedurende het boekjaar: tien. 

 

Or. en 

Amendement  347 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten kunnen besluiten dat de 

leden 1 en 2 niet van toepassing zijn op 

een rechtenbeheerder die op zijn 

balansdatum de limieten van twee van de 

drie volgende criteria niet overschrijdt: 

Schrappen 

a) balanstotaal: EUR 350 000;  

b) netto-omzet: EUR 700 000;  

c) gemiddeld aantal personeelsleden 

gedurende het boekjaar: tien. 

 

Or. en 
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Motivering 

Alle organisaties voor collectief beheer, zowel grote als kleine, gaan met andermans geld om 

en moeten passende normen inzake transparantie en verantwoordingsplicht in acht nemen. 

Als zij daar momenteel niet toe in staat zijn, dan moeten zij hun werking verbeteren. 

Amendement  348 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten kunnen besluiten dat de 

leden 1 en 2 niet van toepassing zijn op 

een rechtenbeheerder die op zijn 

balansdatum de limieten van twee van de 

drie volgende criteria niet overschrijdt: 

Schrappen 

a) balanstotaal: EUR 350 000;  

b) netto-omzet: EUR 700 000;  

c) gemiddeld aantal personeelsleden 

gedurende het boekjaar: tien. 

 

Or. en 

Amendement  349 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten kunnen besluiten dat de 

leden 1 en 2 niet van toepassing zijn op 

een rechtenbeheerder die op zijn 

balansdatum de limieten van twee van de 

drie volgende criteria niet overschrijdt: 

Schrappen 

a) balanstotaal: EUR 350 000;  

b) netto-omzet: EUR 700 000;  

c) gemiddeld aantal personeelsleden 

gedurende het boekjaar: tien. 
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Or. en 

Amendement  350 
Evelyn Regner 
 

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten kunnen besluiten dat de 

leden 1 en 2 niet van toepassing zijn op 

een rechtenbeheerder die op zijn 

balansdatum de limieten van twee van de 

drie volgende criteria niet overschrijdt: 

Schrappen 

a) balanstotaal: 350 000 EUR,  

b) netto-omzet: 700 000 EUR,  

c) gemiddeld aantal personeelsleden 

gedurende het boekjaar: tien. 

 

Or. de 

Amendement  351 
Silvia-Adriana łicău 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 9 – titel 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Plichten van de personen die daadwerkelijk 

leidinggeven aan de activiteiten van de 

rechtenbeheerder 

Plichten van de personen die daadwerkelijk 

leidinggeven aan de activiteiten van de 

rechtenbeheerder en van de personen die 

de toezichtfunctie uitoefenen 

Or. ro 

Amendement  352 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 9 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

personen die daadwerkelijk leidinggeven 

aan de activiteiten van een 

rechtenbeheerder en zijn directeuren, 

uitgezonderd de directeuren die de 

toezichtfunctie uitoefenen, de 

rechtenbeheerder op solide en prudente 

wijze leiden met behulp van goede 

administratieve en boekhoudkundige 

procedures en interne 

controlemechanismen. 

1. De lidstaten zien erop toe dat een 

organisatie voor collectief beheer 

procedures invoert en toepast om te 

garanderen dat de personen die 

leidinggeven aan de activiteiten van de 

organisatie voor collectief beheer dit op 

solide, prudente en passende wijze doen 

met behulp van goede administratieve en 

boekhoudkundige procedures en interne 

controlemechanismen. 

Or. en 

Amendement  353 
Silvia-Adriana łicău 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zien erop toe dat de 

personen die daadwerkelijk leidinggeven 

aan de activiteiten van een 

rechtenbeheerder en zijn directeuren, 

uitgezonderd de directeuren die de 

toezichtfunctie uitoefenen, procedures 

opstellen ter vermijding van 

belangenconflicten. De rechtenbeheerder 

beschikt over procedures om 

belangenconflicten te identificeren, te 

beheren, te bewaken en bekend te maken 

teneinde te voorkomen dat deze de 

belangen van leden van de 

rechtenbeheerder schaden. 

2. De lidstaten zien erop toe dat de 

personen die daadwerkelijk leidinggeven 

aan de activiteiten van een 

rechtenbeheerder, zijn directeuren en de 

personen die de toezichtfunctie uitoefenen, 

procedures opstellen ter vermijding van 

belangenconflicten. De rechtenbeheerder 

beschikt over procedures om 

belangenconflicten te identificeren, te 

beheren, te bewaken en bekend te maken 

teneinde te voorkomen dat deze de 

belangen van leden van de 

rechtenbeheerder schaden. 

Or. ro 

Amendement  354 
Cecilia Wikström 
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Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zien erop toe dat de personen 

die daadwerkelijk leidinggeven aan de 

activiteiten van een rechtenbeheerder en 

zijn directeuren, uitgezonderd de 

directeuren die de toezichtfunctie 

uitoefenen, procedures opstellen ter 

vermijding van belangenconflicten. De 

rechtenbeheerder beschikt over procedures 

om belangenconflicten te identificeren, te 

beheren, te bewaken en bekend te maken 

teneinde te voorkomen dat deze de 

belangen van leden van de 

rechtenbeheerder schaden. 

De lidstaten zien erop toe dat organisaties 

voor collectief beheer procedures invoeren 

en toepassen ter vermijding van 

belangenconflicten. De organisatie voor 

collectief beheer beschikt over procedures 

om belangenconflicten of potentiële 

belangenconflicten te identificeren, te 

beheren, te bewaken en bekend te maken 

teneinde te voorkomen dat deze de 

collectieve belangen van de leden en door 

de organisatie vertegenwoordigde 

rechthebbenden schaden. 

Or. en 

Amendement  355 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Die procedures omvatten een jaarlijkse 

individuele verklaring van elk van die 

personen en directeuren aan het met de 

toezichtfunctie belaste orgaan, die de 

volgende informatie bevat: 

Die procedures omvatten een jaarlijkse 

individuele verklaring van elk van die in 

lid 1 bedoelde personen aan het met de 

toezichtfunctie belaste orgaan, die de 

volgende informatie bevat: 

Or. en 

Amendement  356 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Die procedures omvatten een jaarlijkse Die procedures omvatten een individuele 
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individuele verklaring van elk van die 

personen en directeuren aan het met de 

toezichtfunctie belaste orgaan, die de 

volgende informatie bevat: 

verklaring van elk van die personen en 

directeuren aan het met de toezichtfunctie 

belaste orgaan en aan de leden. Deze 

verklaring wordt tevens toegankelijk 

gemaakt voor het publiek via de website 

van de organisatie voor collectief beheer. 

De verklaring wordt door elk van deze 

personen afgelegd voor zij hun taak 

aanvaarden, en daarna jaarlijks 

hernieuwd. De verklaring bevat de 

volgende informatie: 

Or. en 

Motivering 

Belangenconflicten moeten in de openbaarheid worden gebracht voordat een leidinggevende 

of directeur zijn of haar taken op zich neemt. 

Amendement  357 
Silvia-Adriana łicău 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De rechtenbeheerders publiceren 

deze verklaringen op hun website. 

Or. ro 

Amendement  358 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 10 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Rechtenbeheerders innen en beheren 

rechteninkomsten zorgvuldig. 

1. Organisaties voor collectief beheer 

innen en beheren rechteninkomsten 

zorgvuldig, nauwgezet en transparant. 

Behalve in lidstaten met regelingen voor 

uitgebreide collectieve licentieverlening 
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mag een organisatie voor collectief beheer 

geen rechteninkomsten innen of 

vorderingen wegens inbreuk instellen met 

betrekking tot werken, rechten of 

grondgebieden die zij niet gemachtigd is 

te vertegenwoordigen. 

Or. en 

Motivering 

Aanpassing aan de artikelen 12, lid 1, en 14, lid 2, waarin is bepaald dat de betalingen 

nauwgezet moeten gebeuren. Als de betalingen nauwgezet moeten zijn, spreekt het voor zich 

dat de inning en het beheer dat ook moeten zijn. Daarnaast mogen organisaties voor 

collectief beheer alleen innen namens daadwerkelijke leden en rechthebbenden wier rechten 

zij beheren op grond van een vertegenwoordigingsovereenkomst. 

Amendement  359 
Dimitar Stoyanov 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 10 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De rechtenbeheerder beheert en bewaart 

de rechteninkomsten en inkomsten uit 

beleggingen gescheiden van zijn eigen 

vermogensbestanddelen, de inkomsten uit 

zijn beheersdiensten of de inkomsten uit 

overige activiteiten. 

2. De rechtenbeheerder beheert en bewaart 

de rechteninkomsten en inkomsten uit 

beleggingen gescheiden van zijn eigen 

vermogensbestanddelen, de inkomsten uit 

zijn beheersdiensten of de inkomsten uit 

overige activiteiten. De inkomsten uit 

beheersactiviteiten en de inkomsten uit 

beleggingen worden op afzonderlijke 

bankrekeningen geplaatst, waarvan het 

beheer wordt toevertrouwd aan het 

orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent.  

Or. bg 

Motivering 

Dit zal grotere transparantie inzake de geldstromen opleveren. Als de rechthebbenden deze 

geldstromen niet kunnen volgen, kan dat leiden tot een gebrek aan vertrouwen in de eerlijke 

verdeling van de vergoedingen. 
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Amendement  360 
József Szájer 
 

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 10 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De rechtenbeheerder beheert en bewaart 

de rechteninkomsten en inkomsten uit 

beleggingen gescheiden van zijn eigen 

vermogensbestanddelen, de inkomsten uit 

zijn beheersdiensten of de inkomsten uit 

overige activiteiten. 

2. De rechtenbeheerder beheert en bewaart 

de rechteninkomsten en inkomsten uit 

beleggingen gescheiden van zijn eigen 

vermogensbestanddelen, de inkomsten uit 

zijn beheersactiviteiten of de inkomsten uit 

overige activiteiten. 

Or. en 

Amendement  361 
Silvia-Adriana łicău 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 10 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het is de rechtenbeheerder niet 

toegestaan om de rechteninkomsten en 

inkomsten uit beleggingen te gebruiken 

voor eigen rekening, met dien verstande 

dat hij zijn beheerskosten mag inhouden. 

3. Het is de rechtenbeheerder niet 

toegestaan om de rechteninkomsten en 

inkomsten uit beleggingen te gebruiken 

voor eigen rekening, met dien verstande 

dat hij zijn beheerskosten mag inhouden, 

die niet meer dan 15% van de geïnde 

inkomsten mogen bedragen. 

Or. ro 

Amendement  362 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 10 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het is de rechtenbeheerder niet 

toegestaan om de rechteninkomsten en 

inkomsten uit beleggingen te gebruiken 

3. Het is de rechtenbeheerder niet 

toegestaan om de rechteninkomsten en 

inkomsten uit beleggingen te gebruiken 
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voor eigen rekening, met dien verstande 

dat hij zijn beheerskosten mag inhouden. 

voor eigen rekening, met dien verstande 

dat hij zijn beheerskosten mag inhouden 

overeenkomstig de in artikel 7, lid 5, 

onder d), bedoelde voorschriften. 

Or. en 

Amendement  363 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 10 – lid 4 - inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer de rechtenbeheerder in 

afwachting van de verdeling van de aan 

rechthebbenden verschuldigde bedragen de 

rechteninkomsten en inkomsten uit 

beleggingen belegt, doet hij dat in 

overeenstemming met het in artikel 7, lid 5, 

onder c), bedoelde algemene 

beleggingsbeleid en de volgende 

bepalingen: 

4. Wanneer de rechtenbeheerder in 

afwachting van de verdeling van de aan 

rechthebbenden verschuldigde bedragen de 

rechteninkomsten en inkomsten uit 

beleggingen belegt, doet hij dat in 

overeenstemming met het in artikel 7, lid 5, 

onder c), bedoelde algemene beleggings- 

en risicobeheerbeleid en de volgende 

bepalingen: 

Or. en 

Amendement  364 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 10 – lid 4 – letter a 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de bedragen worden belegd in het belang 

van de leden; wanneer er een potentieel 

belangenconflict bestaat, ziet de 

rechtenbeheerder erop toe dat de belegging 

uitsluitend in het belang van de leden 

wordt uitgevoerd; 

a) de bedragen worden belegd in het belang 

van de rechthebbenden; wanneer er een 

potentieel belangenconflict bestaat, ziet de 

rechtenbeheerder erop toe dat de belegging 

uitsluitend in het belang van de 

rechthebbenden wordt uitgevoerd; 

Or. en 
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Amendement  365 
Toine Manders 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 10 – lid 4 – letter b bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) de bedragen worden uitsluitend 

direct of indirect belegd in 

beleggingsproducten waarbij de hoofdsom 

aan het eind van de looptijd van de 

producten niet is verminderd; 

Or. en 

Amendement  366 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 10 – lid 4 – letter c bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) de beleggingen mogen niet leiden 

tot een verlenging van de in artikel 12, 

lid 1, bedoelde termijn. 

Or. en 

Amendement  367 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Inhoudingen op de 

rechteninkomsten voor beheerskosten of 

het verlenen van diensten zoals bedoeld in 

artikel 11, lid 2, worden gedaan op het 

ogenblik dat de organisatie voor collectief 

beheer de rechthebbenden uitbetaalt. 

Or. en 
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Motivering 

Een organisatie voor collectief beheer hoort inhoudingen voor beheerskosten of culturele 

doeleinden te doen op het ogenblik dat ze haar rechthebbenden uitbetaalt. Het mag dus niet 

toegestaan zijn inhoudingen te doen bij het innen van de inkomsten en dan te wachten met het 

uitbetalen van de rechthebbenden. Dit moet een stimulans zijn om de betalingen aan de 

rechthebbenden te versnellen. 

Amendement  368 
Silvia-Adriana łicău 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 11 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat 

overeenkomsten inzake de betrekkingen 

van de rechtenbeheerder met zijn leden en 

de rechthebbenden informatie bevatten 

over inhoudingen die van toepassing zijn 

op de rechteninkomsten als bedoeld in 

artikel 16, onder e). 

1. De lidstaten zien erop toe dat 

overeenkomsten inzake de betrekkingen 

van de rechtenbeheerder met zijn leden en 

de rechthebbenden informatie bevatten 

over inhoudingen die van toepassing zijn 

op de rechteninkomsten als bedoeld in 

artikel 16, onder e). De overeenkomsten 

worden gesloten op basis van een 

raamovereenkomst die op de website van 

de rechtenbeheerder wordt 

bekendgemaakt en waarin specifiek en 

transparant wordt bepaald welke 

inhoudingen van toepassing zijn op de 

rechteninkomsten als bedoeld in 

artikel 16, onder e). 

Or. ro 

Amendement  369 
Dimitar Stoyanov 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 11 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat 

overeenkomsten inzake de betrekkingen 

van de rechtenbeheerder met zijn leden en 

de rechthebbenden informatie bevatten 

1. De lidstaten zien erop toe dat 

overeenkomsten inzake de betrekkingen 

van de rechtenbeheerder met zijn leden en 

de rechthebbenden informatie bevatten 
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over inhoudingen die van toepassing zijn 

op de rechteninkomsten als bedoeld in 

artikel 16, onder e). 

over inhoudingen die van toepassing zijn 

op de rechteninkomsten als bedoeld in 

artikel 16, onder e). De lidstaten stellen het 

minimum- en het maximumniveau vast 

waartussen de procentuele inhoudingen 

mogen schommelen. 

Or. bg 

Motivering 

Op deze manier kan een gemeenschappelijk plafond worden vastgesteld dat niet mag worden 

overschreden. Dit zou kunnen helpen voorkomen dat rechtenbeheerders de markt 

monopoliseren, de rechthebbenden ongunstige voorwaarden kunnen opleggen en 

ongereglementeerd winst kunnen maken. 

Amendement  370 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De organisatie voor collectief 

beheer deelt haar regels betreffende 

inhoudingen op rechteninkomsten en 

inkomsten uit beleggingen mee bij de 

lidmaatschapsaanvraag van een 

rechthebbende.  

Or. en 

Amendement  371 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De beheerskosten mogen niet hoger 

zijn dan de gerechtvaardigde en 

gedocumenteerde kosten die door de 

organisatie voor collectief beheer worden 
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gemaakt voor het beheer van 

auteursrechten en naburige rechten. 

Or. en 

Amendement  372 
József Szájer 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer een rechtenbeheerder sociale, 

culturele of educatieve diensten verleent 

die worden gefinancierd uit inhoudingen 

op de rechteninkomsten, zien de lidstaten 

erop toe dat rechthebbenden aanspraak 

kunnen maken op de volgende rechten: 

2. Wanneer een rechtenbeheerder sociale, 

culturele of educatieve activiteiten verricht 

die worden gefinancierd uit inhoudingen 

op de rechteninkomsten, zien de lidstaten 

erop toe dat rechthebbenden aanspraak 

kunnen maken op de volgende rechten: 

Or. en 

Amendement  373 
József Szájer 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 11 – lid 2 – letter a 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) sociale, culturele of educatieve diensten 

op grond van billijke criteria, in het 

bijzonder met betrekking tot de toegang tot 

en de omvang van deze diensten; 

a) sociale, culturele of educatieve 

activiteiten op grond van billijke criteria, in 

het bijzonder met betrekking tot de toegang 

tot en de omvang van deze diensten; 

Or. en 

Amendement  374 
József Szájer 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 11 – lid 2 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) rechthebbenden die de machtiging om 

rechten of rechtencategorieën of soorten 

werk en andere materie te beheren hebben 

beëindigd, of die hun rechten of 

rechtencategorieën of soorten werk en 

andere materie uit de rechtenbeheerder 

hebben teruggetrokken, houden toegang tot 

die diensten. In de criteria in verband met 

de toegang tot en de omvang van die 

diensten kunnen de door die 

rechthebbenden gegenereerde 

rechteninkomsten en de duur van de 

beheersmachtiging in aanmerking worden 

genomen, mits dergelijke criteria ook van 

toepassing zijn op rechthebbenden die een 

dergelijke machtiging niet hebben 

beëindigd of die hun rechten of 

rechtencategorieën of soorten werk en 

andere materie niet hebben teruggetrokken 

uit de rechtenbeheerder. 

b) rechthebbenden die de machtiging om 

rechten of rechtencategorieën of soorten 

werk en andere materie te beheren hebben 

beëindigd, of die hun rechten of 

rechtencategorieën of soorten werk en 

andere materie uit de rechtenbeheerder 

hebben teruggetrokken, houden toegang tot 

die activiteiten. In de criteria in verband 

met de toegang tot en de omvang van die 

diensten kunnen de door die 

rechthebbenden gegenereerde 

rechteninkomsten en de duur van de 

beheersmachtiging in aanmerking worden 

genomen, mits dergelijke criteria ook van 

toepassing zijn op rechthebbenden die een 

dergelijke machtiging niet hebben 

beëindigd of die hun rechten of 

rechtencategorieën of soorten werk en 

andere materie niet hebben teruggetrokken 

uit de rechtenbeheerder. 

Or. en 

Amendement  375 
Cecilia Wikström 
 

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

rechtenbeheerder regelmatig en 

zorgvuldig de verschuldigde bedragen 

verdeelt en betaalt aan alle rechthebbenden 

die hij vertegenwoordigt. De 

rechtenbeheerder verricht deze verdeling 

en betalingen uiterlijk twaalf maanden na 

afloop van het boekjaar waarin de 

rechteninkomsten zijn geïnd, tenzij 

objectieve redenen, met name in verband 

met de verslaglegging door gebruikers, de 

identificatie van rechten en rechthebbenden 

of met de afstemming van gegevens over 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

organisatie voor collectief beheer 

regelmatig en zorgvuldig de verschuldigde 

bedragen verdeelt en betaalt aan alle 

rechthebbenden die zij vertegenwoordigt. 

De organisatie voor collectief beheer 

verricht deze verdeling en betalingen zo 

vlug mogelijk maar uiterlijk zes maanden 

nadat de rechteninkomsten zijn geïnd, 

tenzij objectieve redenen, met name in 

verband met de verslaglegging door 

gebruikers, de identificatie van rechten en 

rechthebbenden of met de afstemming van 
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werken en andere materie met 

rechthebbenden, de rechtenbeheerder 

ervan weerhouden deze termijn te 

eerbiedigen. De rechtenbeheerder verricht 

de verdeling en betalingen nauwgezet en 

ziet daarbij toe op gelijke behandeling van 

alle categorieën rechthebbenden. 

gegevens over werken en andere materie 

met rechthebbenden, de organisatie voor 

collectief beheer ervan weerhouden deze 

termijn te eerbiedigen. De organisatie voor 

collectief beheer verricht de verdeling en 

betalingen nauwgezet en ziet daarbij toe op 

gelijke behandeling van alle categorieën 

rechthebbenden. 

Or. en 

Amendement  376 
Silvia-Adriana łicău 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

rechtenbeheerder regelmatig en zorgvuldig 

de verschuldigde bedragen verdeelt en 

betaalt aan alle rechthebbenden die hij 

vertegenwoordigt. De rechtenbeheerder 

verricht deze verdeling en betalingen 

uiterlijk twaalf maanden na afloop van het 

boekjaar waarin de rechteninkomsten zijn 

geïnd, tenzij objectieve redenen, met name 

in verband met de verslaglegging door 

gebruikers, de identificatie van rechten en 

rechthebbenden of met de afstemming van 

gegevens over werken en andere materie 

met rechthebbenden, de rechtenbeheerder 

ervan weerhouden deze termijn te 

eerbiedigen. De rechtenbeheerder verricht 

de verdeling en betalingen nauwgezet en 

ziet daarbij toe op gelijke behandeling van 

alle categorieën rechthebbenden. 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

rechtenbeheerder regelmatig en zorgvuldig 

de verschuldigde bedragen verdeelt en 

betaalt aan alle rechthebbenden die hij 

vertegenwoordigt. De rechtenbeheerder 

verricht deze verdeling en betalingen zo 

vlug mogelijk en uiterlijk zes maanden na 

afloop van het boekjaar waarin de 

rechteninkomsten zijn geïnd, tenzij 

objectieve redenen, met name in verband 

met de verslaglegging door gebruikers, de 

identificatie van rechten en rechthebbenden 

of met de afstemming van gegevens over 

werken en andere materie met 

rechthebbenden, de rechtenbeheerder ervan 

weerhouden deze termijn te eerbiedigen. 

De rechtenbeheerder verricht de verdeling 

en betalingen nauwgezet en ziet daarbij toe 

op gelijke behandeling van alle categorieën 

rechthebbenden. 

Or. ro 

Amendement  377 
Christian Engström 
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Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

rechtenbeheerder regelmatig en 

zorgvuldig de verschuldigde bedragen 

verdeelt en betaalt aan alle rechthebbenden 

die hij vertegenwoordigt. De 

rechtenbeheerder verricht deze verdeling 

en betalingen uiterlijk twaalf maanden na 

afloop van het boekjaar waarin de 

rechteninkomsten zijn geïnd, tenzij 

objectieve redenen, met name in verband 

met de verslaglegging door gebruikers, de 

identificatie van rechten en rechthebbenden 

of met de afstemming van gegevens over 

werken en andere materie met 

rechthebbenden, de rechtenbeheerder 

ervan weerhouden deze termijn te 

eerbiedigen. De rechtenbeheerder verricht 

de verdeling en betalingen nauwgezet en 

ziet daarbij toe op gelijke behandeling van 

alle categorieën rechthebbenden. 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

organisatie voor collectief beheer 

regelmatig en zorgvuldig de verschuldigde 

bedragen verdeelt en betaalt aan alle 

rechthebbenden die zij vertegenwoordigt. 

De organisatie voor collectief beheer 

verricht deze verdeling en betalingen 

zonder onnodige vertraging en uiterlijk 

drie maanden nadat de rechteninkomsten 

zijn geïnd, tenzij objectieve redenen, met 

name in verband met de verslaglegging 

door gebruikers, de identificatie van 

rechten en rechthebbenden of met de 

afstemming van gegevens over werken en 

andere materie met rechthebbenden, de 

organisatie voor collectief beheer ervan 

weerhouden deze termijn te eerbiedigen. 

De organisatie voor collectief beheer 

verricht de verdeling en betalingen 

nauwgezet en ziet daarbij toe op gelijke 

behandeling van alle categorieën 

rechthebbenden. 

Or. en 

Motivering 

Kunstenaars en auteurs vinden het een groot probleem dat veel organisaties voor collectief 

beheer zo laat betalen. In de ontwerprichtlijn wordt voorgesteld dat de organisaties het geld 

maximaal twee jaar mogen houden. Dat is nauwelijks redelijk te noemen. Organisaties voor 

collectief beheer die momenteel geen hoge doelstellingen halen, hebben stimulansen nodig om 

de doeltreffendheid van hun administratieve praktijk te verbeteren. 

Amendement  378 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Organisaties voor collectief beheer 

beginnen de rechteninkomsten te verdelen 

zodra het geïnde bedrag de inningskosten 

redelijkerwijze dekt. Het vereiste 

minimumniveau voordat tot verdeling 

wordt overgegaan, mag niet onredelijk 

meer bedragen dan het laagste 

minimumbedrag dat door vergelijkbare 

organisaties voor collectief beheer wordt 

gehanteerd. 

Or. en 

Motivering 

De inkomstenverdeling van rechthebbenden loopt zeer sterk uiteen: een heel grote groep 

scheppende kunstenaars verdient bijzonder weinig. Als de minimumniveaus voor verdeling 

lager liggen, zal een grote groep rechthebbenden veel sneller worden uitbetaald. 

Rechthebbenden die veel verdienen mogen er niet toe worden aangezet de minimumniveaus 

voor verdeling te hoog te leggen, want dit kan tot een onbillijke verdeling leiden. Bovendien 

vormt de verplichting om lage minimumniveaus voor verdeling te hanteren een stimulans voor 

een kostenefficiënte verdeling. 

Amendement  379 
Mary Honeyball 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie krijgt middels 

uitvoeringshandelingen de bevoegdheid te 

beoordelen of er rendabele technologieën 

voor toezicht op het gebruik van werken 

bestaan met het oog op de verslaglegging 

over het feitelijke gebruik van rechten, 

rechtencategorieën, soorten werk en 

andere materie, rekening houdend met 

technologische ontwikkelingen. De eerste 

beoordeling vindt zes maanden na de 

inwerkingtreding van deze richtlijn plaats 

en wordt nadien jaarlijks bijgewerkt. 
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 Wanneer de Commissie vaststelt dat er 

voor bepaalde rechten, 

rechtencategorieën of soorten werk 

rendabele technologieën voor toezicht op 

het gebruik van de werken bestaan, dan 

zijn de in deze richtlijn bepaalde vereisten 

inzake verslaglegging en betaling voor 

rechten op onlinemuziek mutatis 

mutandis van toepassing op die rechten, 

rechtencategorieën of soorten werk. 

 De lidstaten zien erop toe dat de 

rechtenbeheerders en de gebruikers 

zonder onnodige vertraging rendabele 

technologieën voor toezicht op het gebruik 

hanteren wanneer dergelijke 

technologieën bestaan. 

Or. en 

Amendement  380 
Jean-Marie Cavada 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Om het beheer van vergunningen 

tot exploitatie en verspreiding van 

beschermde content te vergemakkelijken 

en de uitkering van de verschuldigde 

vergoedingen aan de rechthebbenden te 

verbeteren moet worden overwogen 

Richtlijn 2011/77/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 september 

2011 tot wijziging van Richtlijn 

2006/116/EG uit te breiden en de 

beschermingstermijn voor audiovisuele 

opnamen tot 70 jaar te verlengen. 

Or. fr 

Motivering 

Om het gebruik van beschermde content gemakkelijker beheerbaar te maken en geen 

discriminatie teweeg te brengen tussen de beschermingstermijn voor de rechthebbenden van 
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audiovisuele opnamen en die voor de rechthebbenden van geluidsopnamen moet die termijn 

worden geharmoniseerd en voor elk soort opname op 70 jaar worden gebracht, met ingang 

op hetzelfde tijdstip. 

Amendement  381 
Dimitar Stoyanov 
 

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaten verbinden zich ertoe 

een openbaar register van 

rechtenbeheerders bij te houden en bij te 

werken. 

Or. bg 

Motivering 

Als het register openbaar is, kunnen de rechthebbenden zich beter informeren en hebben ze 

een grotere keuzevrijheid. 

Amendement  382 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen vijf jaar na afloop 

van het boekjaar waarin de inning van de 

rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 

nog niet kunnen worden verdeeld en mits 

de rechtenbeheerder alle nodige 

maatregelen heeft getroffen om de 

rechthebbenden te identificeren en te 

lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder 

over het gebruik van de bedragen in 

kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 

onder b), onverminderd het recht van de 

rechthebbende om dergelijke bedragen 

2. Wanneer de aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen drie jaar na afloop 

van het boekjaar waarin de inning van de 

rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 

nog niet kunnen worden verdeeld, wordt 

daaruit geconcludeerd dat de organisatie 

voor collectief beheer er niet in is 

geslaagd de geïnde gelden nauwgezet toe 

te wijzen aan de respectieve 

rechthebbenden. Deze rechteninkomsten 

worden dan overgedragen aan een fonds 

dat wordt aangewezen door de lidstaat 

waar de organisatie voor collectief beheer 

haar zetel heeft. Dit fonds is van dan af 
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van de rechtenbeheerder te vorderen. verantwoordelijk voor alle vorderingen 

van weer opgedoken rechthebbenden en 

ondersteunt doeleinden in 

overeenstemming met de in artikel 11, 

lid 2, bepaalde. Een organisatie voor 

collectief beheer mag geen inhoudingen 

doen op de rechteninkomsten die aan dit 

fonds worden overgedragen. 

Or. en 

Amendement  383 
Tiziano Motti 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen vijf jaar na afloop 

van het boekjaar waarin de inning van de 

rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 

nog niet kunnen worden verdeeld en mits 

de rechtenbeheerder alle nodige 

maatregelen heeft getroffen om de 

rechthebbenden te identificeren en te 

lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder 

over het gebruik van de bedragen in 

kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 

onder b), onverminderd het recht van de 

rechthebbende om dergelijke bedragen 

van de rechtenbeheerder te vorderen. 

2. Wanneer de aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen vijf jaar na afloop 

van het boekjaar waarin de inning van de 

rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 

nog niet kunnen worden verdeeld en mits 

de rechtenbeheerder alle nodige 

maatregelen heeft getroffen om de 

rechthebbenden te identificeren en te 

lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder 

over het gebruik van de bedragen in 

kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 

onder b), mits de rechtenbeheerder ervoor 

zorgt dat de inkomsten worden verdeeld in 

verhouding tot de inkomsten die de 

rechthebbenden hebben ontvangen over 

het betreffende boekjaar. 

Rechtenbeheerders kunnen bedragen 

verdelen die verschuldigd zijn aan 

rechthebbenden die niet kunnen worden 

geïdentificeerd voordat de termijn van vijf 

jaar is verstreken als dat krachtens 

nationale wetgeving is toegestaan. 

Wanneer de verjaringstermijn naar 

nationaal recht meer dan vijf jaar 

bedraagt, leggen de rechtenbeheerders 

passende voorzieningen voor toekomstige 

vorderingen aan. 
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Or. en 

Motivering 

The Directive should provide that where the collecting society decides to distribute amounts 

relating to unidentified rightholders, the collecting society ensures that the revenue is 

distributed in proportion to the revenues received by rightholders for the relevant financial 

year. In addition, in a number of countries the statutory prescription period for civil law 

claims may be shorter or longer than five years, e.g. three or ten years. Therefore, the article 

should allow collecting societies to distribute unidentified amounts before the five years 

period expires if the local law so allows and oblige the societies to make adequate provisions 

for future claims if monies are distributed before the expiry of the longer statutory 

prescription period 

Amendement  384 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen vijf jaar na afloop 

van het boekjaar waarin de inning van de 

rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 

nog niet kunnen worden verdeeld en mits 

de rechtenbeheerder alle nodige 

maatregelen heeft getroffen om de 

rechthebbenden te identificeren en te 

lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder 

over het gebruik van de bedragen in 

kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 

onder b), onverminderd het recht van de 

rechthebbende om dergelijke bedragen 

van de rechtenbeheerder te vorderen. 

2. Wanneer de aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen drie jaar na afloop 

van het boekjaar waarin de inning van de 

rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 

nog niet kunnen worden verdeeld omdat de 

organisatie voor collectief beheer er niet 

in is geslaagd om de rechthebbenden te 

identificeren en te lokaliseren, wordt het 

geld gestort in een fonds dat de lidstaat 

waar het geld werd geïnd speciaal 

hiervoor opricht en beheert. Het fonds is 

daarna verantwoordelijk voor eventuele 

vorderingen van rechthebbenden die zich 

alsnog melden. 

Or. en 

Motivering 

Als de rechtenbeheerder zomaar het geld mocht behouden, zou hij mogelijk nalaten een 

nauwgezet onderzoek te verrichten naar de echte rechthebbenden. Een door de lidstaat 

beheerd fonds kan ook goed zijn voor de bevordering van culturele diversiteit. Zie overweging 

15 bis (nieuw). Daar komt nog bij dat de voorgestelde vijf jaar een lange periode is; het is 

zeer onwaarschijnlijk dat een rechthebbende die spoorloos is, na het derde of vierde jaar 
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wordt gevonden. 

Amendement  385 
Mary Honeyball 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen vijf jaar na afloop 

van het boekjaar waarin de inning van de 

rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 

nog niet kunnen worden verdeeld en mits 

de rechtenbeheerder alle nodige 

maatregelen heeft getroffen om de 

rechthebbenden te identificeren en te 

lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder 

over het gebruik van de bedragen in 

kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 

onder b), onverminderd het recht van de 

rechthebbende om dergelijke bedragen van 

de rechtenbeheerder te vorderen. 

2. Wanneer de aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen drie jaar na de 

datum van inwerkingtreding van deze 

richtlijn nog niet zijn verdeeld en mits de 

rechtenbeheerder alle nodige maatregelen 

heeft getroffen om de rechthebbenden te 

identificeren en te lokaliseren, besluit de 

rechtenbeheerder over het gebruik van de 

bedragen in kwestie overeenkomstig 

artikel 7, lid 5, onder b), onverminderd het 

recht van de rechthebbende om dergelijke 

bedragen van de rechtenbeheerder te 

vorderen. 

Or. en 

Amendement  386 
Sebastian Valentin Bodu 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen vijf jaar na afloop 

van het boekjaar waarin de inning van de 

rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 

nog niet kunnen worden verdeeld en mits 

de rechtenbeheerder alle nodige 

maatregelen heeft getroffen om de 

rechthebbenden te identificeren en te 

lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder 

over het gebruik van de bedragen in 

kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 

2. Wanneer de aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen vijf jaar na afloop 

van het boekjaar waarin de inning van de 

rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 

nog niet kunnen worden verdeeld en mits 

de rechtenbeheerder alle nodige 

maatregelen heeft getroffen om de 

rechthebbenden te identificeren en te 

lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder 

over het gebruik van de bedragen in 

kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
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onder b), onverminderd het recht van de 

rechthebbende om dergelijke bedragen 

van de rechtenbeheerder te vorderen. 

onder b), mits de rechtenbeheerder ervoor 

zorgt dat de inkomsten worden verdeeld in 

verhouding tot de inkomsten die de 

rechthebbenden hebben ontvangen over 

het betreffende boekjaar. 

Rechtenbeheerders kunnen bedragen 

verdelen die verschuldigd zijn aan 

rechthebbenden die niet kunnen worden 

geïdentificeerd voordat de termijn van vijf 

jaar is verstreken als dat krachtens 

nationale wetgeving is toegestaan. 

Wanneer de verjaringstermijn naar 

nationaal recht meer dan vijf jaar 

bedraagt, leggen de rechtenbeheerders 

passende voorzieningen voor toekomstige 

vorderingen aan. 

Or. en 

Motivering 

Where the collecting society decides to distribute amounts relating to unidentified 

rightholders, it should ensure that the revenue is distributed in proportion to those received 

by rightholders for that financial year. In some countries the statutory prescription period for 

civil law claims may be different than five years. The article should allow collecting societies 

to distribute unidentified amounts before the five years period expires if the local law allows 

and oblige the societies to make provisions for future claims if money are distributed before 

the expiry of the longer statutory prescription period. 

Amendement  387 
Sajjad Karim 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen vijf jaar na afloop 

van het boekjaar waarin de inning van de 

rechteninkomsten heeft plaatsgevonden 

nog niet kunnen worden verdeeld en mits 

de rechtenbeheerder alle nodige 

maatregelen heeft getroffen om de 

rechthebbenden te identificeren en te 

lokaliseren, besluit de rechtenbeheerder 

2. Wanneer de aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen ten minste drie 

jaar na afloop van het boekjaar waarin de 

inning van de rechteninkomsten heeft 

plaatsgevonden nog niet kunnen worden 

verdeeld en mits de organisatie voor 

collectief beheer alle nodige maatregelen 

heeft getroffen om de rechthebbenden te 

identificeren en te lokaliseren, bepalen de 
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over het gebruik van de bedragen in 

kwestie overeenkomstig artikel 7, lid 5, 

onder b), onverminderd het recht van de 

rechthebbende om dergelijke bedragen van 

de rechtenbeheerder te vorderen. 

lidstaten aan wie de onverdeelde bedragen 

worden uitbetaald, en zien zij erop toe dat 

de verdeling plaatsvindt onverminderd het 

recht van de rechthebbende om dergelijke 

bedragen van de organisatie voor collectief 

beheer te vorderen overeenkomstig de 

wetgeving van de lidstaten inzake de 

verjaring van rechtsvorderingen. 

Or. en 

Amendement  388 
Marielle Gallo 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De rechthebbenden hebben het recht de 

betaling van die bedragen te vorderen 

binnen de termijnen en op de wijze die in 

het toepasselijke nationale recht zijn 

vastgesteld. 

Or. fr 

Amendement  389 
Jean-Marie Cavada 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Bedragen die binnen een periode 

van maximaal drie jaar niet door de 

rechthebbenden zijn gevorderd en dus niet 

konden worden uitgekeerd, worden 

verplicht geherinvesteerd in economische 

of sociale activiteiten in de culturele en 

creatieve sector. Overeenkomstig artikel 7, 

lid 5, onder b), besluit de algemene 

vergadering hoe deze bedragen worden 

besteed. 
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 Bovendien kan de algemene 

ledenvergadering besluiten om jaarlijks 

een deel van de door de rechtenbeheerder 

geïnde bedragen te besteden aan 

maatregelen ter ondersteuning van de 

schepping en verspreiding van werken, 

scholing, bescherming en bevordering van 

de belangen van rechthebbenden en meer 

in het algemeen activiteiten die de 

culturele en artistieke diversiteit 

bevorderen. 

Or. fr 

Amendement  390 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Voor de doeleinden van lid 2 omvatten 

de maatregelen om de rechthebbenden te 

identificeren en te lokaliseren een controle 

van het lidmaatschapsregister en de 

openbaarmaking en bekendmaking aan de 

leden van de rechtenbeheerder van een 

lijst met werken en andere materie 

waarvoor een of meer rechthebbenden niet 

zijn geïdentificeerd of gelokaliseerd. 

3. Voor de doeleinden van lid 2 treft de 

organisatie voor collectief beheer 

effectieve maatregelen om de 

rechthebbenden te identificeren en te 

lokaliseren en zorgt zij voor passende 

waarborgen om fraude tegen te gaan. 

Dergelijke maatregelen omvatten een 

controle van het lidmaatschapsregister en 

de regelmatige en minstens jaarlijkse 

openbaarmaking en bekendmaking aan de 

leden van de organisatie voor collectief 

beheer van een lijst met werken en andere 

materie waarvoor een of meer 

rechthebbenden niet zijn geïdentificeerd of 

gelokaliseerd. 

Or. en 

Motivering 

Als er geen specifieke termijn wordt gesteld voor de openbaarmaking van de lijst met werken, 

kunnen organisaties voor collectief beheer dit eindeloos uitstellen. 
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Amendement  391 
Marietje Schaake 
 

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Voor de doeleinden van lid 2 omvatten 

de maatregelen om de rechthebbenden te 

identificeren en te lokaliseren een controle 

van het lidmaatschapsregister en de 

openbaarmaking en bekendmaking aan de 

leden van de rechtenbeheerder van een lijst 

met werken en andere materie waarvoor 

een of meer rechthebbenden niet zijn 

geïdentificeerd of gelokaliseerd. 

3. Voor de doeleinden van lid 2 treft de 

rechtenbeheerder effectieve maatregelen 

om de rechthebbenden te identificeren en 

te lokaliseren en zorgt hij voor passende 

waarborgen om fraude tegen te gaan. 

Dergelijke maatregelen omvatten een 

controle van het lidmaatschapsregister en 

de regelmatige en minstens jaarlijkse 

openbaarmaking en bekendmaking aan de 

leden van de rechtenbeheerder van een lijst 

met werken en andere materie waarvoor 

een of meer rechthebbenden niet zijn 

geïdentificeerd of gelokaliseerd. 

Or. en 

Amendement  392 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Wanneer een organisatie voor 

collectief beheer hogere beheerskosten 

heeft aangerekend dan nodig was om de 

kosten voor het beheer van de rechten te 

dekken, kunnen deze inkomsten worden 

overgedragen aan het in lid 2 bedoelde 

fonds. 

Or. en 

Motivering 

Wanneer de beheerskosten de organisatie voor collectief beheer een overschot opleveren, 

moeten de leden de mogelijkheid hebben dit overschot deels (of geheel) over te dragen aan 
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het in artikel 12, lid 2, bedoelde cultureel fonds. 

Amendement  393 
Françoise Castex 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 12 bis 

 Rechtenbeheerders worden aangemoedigd 

op het gebied van het rechtenbeheer 

onderling samen te werken om de 

procedures inzake licentieverlening aan 

de gebruikers onder gelijke en 

transparante voorwaarden te 

vergemakkelijken, te verbeteren en te 

vereenvoudigen en met name 

multiterritoriale licenties aan te bieden op 

andere gebieden dan bedoeld in titel III. 

Or. fr 

Motivering 

Titel III betreffende multiterritoriale licentieverlening van onlinerechten inzake muziekwerken 

is alleen van toepassing op muziekrechtenbeheerders. De richtlijn zou echter ook de 

rechtenbeheerders in andere sectoren ertoe moeten aanzetten onderling samen te werken om 

op hun sector afgestemde multiterritoriale licenties uit te werken, met name in de 

audiovisuele sector. 

Amendement  394 
Silvia-Adriana łicău 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 13 – alinea 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zien erop toe dat een 

rechtenbeheerder geen onderscheid maakt 

tussen zijn leden en rechthebbenden wier 

rechten hij beheert krachtens een 

vertegenwoordigingsovereenkomst, met 

De lidstaten zien erop toe dat een 

rechtenbeheerder geen onderscheid maakt 

tussen zijn leden en rechthebbenden wier 

rechten hij beheert krachtens een 

vertegenwoordigingsovereenkomst, met 
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name ten aanzien van toepasselijke 

tarieven, beheerskosten en de voorwaarden 

voor inning van de rechteninkomsten en 

verdeling van de aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen. 

name ten aanzien van toepasselijke 

tarieven, beheerskosten en de voorwaarden 

voor inning van de rechteninkomsten en 

verdeling van de aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen, en de 

inhoudingen die van toepassing zijn op de 

rechteninkomsten als bedoeld in 

artikel 16, onder e). 

Or. ro 

Amendement  395 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 14 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De rechtenbeheerder past geen andere 

inhoudingen dan beheerskosten toe op de 

rechteninkomsten die voortvloeien uit de 

rechten die hij beheert op grond van een 

vertegenwoordigingsovereenkomst met 

een andere rechtenbeheerder, tenzij de 

andere rechtenbeheerder uitdrukkelijk 

met dergelijke inhoudingen instemt. 

1. De lidstaten zien erop toe dat een 

organisatie voor collectief beheer geen 

andere inhoudingen dan redelijke 

beheerskosten toepast op de 

rechteninkomsten die voortvloeien uit de 

rechten die zij beheert op grond van een 

vertegenwoordigingsovereenkomst, en op 

alle uit de belegging van die 

rechteninkomsten verkregen ontvangsten. 

Or. en 

Amendement  396 
József Szájer 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 14 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De rechtenbeheerder past geen andere 

inhoudingen dan beheerskosten toe op de 

rechteninkomsten die voortvloeien uit de 

rechten die hij beheert op grond van een 

vertegenwoordigingsovereenkomst met een 

andere rechtenbeheerder, tenzij de andere 

rechtenbeheerder uitdrukkelijk met 

1. De rechtenbeheerder past geen andere 

inhoudingen dan beheerskosten toe op de 

rechteninkomsten die voortvloeien uit de 

rechten die hij beheert op grond van een 

vertegenwoordigingsovereenkomst met een 

andere rechtenbeheerder, tenzij de andere 

rechtenbeheerder met dergelijke 
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dergelijke inhoudingen instemt. inhoudingen instemt. 

Or. en 

Amendement  397 
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 14 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De rechtenbeheerder past geen andere 

inhoudingen dan beheerskosten toe op de 

rechteninkomsten die voortvloeien uit de 

rechten die hij beheert op grond van een 

vertegenwoordigingsovereenkomst met 

een andere rechtenbeheerder, tenzij de 

andere rechtenbeheerder uitdrukkelijk 

met dergelijke inhoudingen instemt. 

1. De lidstaten zien erop toe dat een 

organisatie voor collectief beheer geen 

andere inhoudingen dan beheerskosten 

toepast op de rechteninkomsten die 

voortvloeien uit de rechten die zij beheert 

op grond van een 

vertegenwoordigingsovereenkomst, en op 

alle uit de belegging van die 

rechteninkomsten verkregen ontvangsten. 

Or. en 

Amendement  398 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 14 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De rechtenbeheerder verdeelt en betaalt 

regelmatig, zorgvuldig en correct de aan 

andere rechtenbeheerders verschuldigde 

bedragen. 

2. De rechtenbeheerder verdeelt en betaalt 

regelmatig, zorgvuldig, correct en zonder 

onnodige vertraging de aan andere 

rechtenbeheerders verschuldigde bedragen. 

Or. en 

Amendement  399 
József Szájer 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Rechtenbeheerders en gebruikers voeren 

in goed vertrouwen onderhandelingen over 

de licentieverlening voor rechten, waarbij 

zij alle noodzakelijke informatie over hun 

respectieve diensten verschaffen. 

1. Rechtenbeheerders en gebruikers voeren 

in goed vertrouwen onderhandelingen over 

de licentieverlening voor rechten, waarbij 

zij alle noodzakelijke informatie over hun 

respectieve activiteiten verschaffen. 

Or. en 

Amendement  400 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Een organisatie voor collectief 

beheer geeft een gebruiker die een licentie 

aanvraagt, binnen een periode van 

maximaal 14 dagen bericht, met onder 

meer opgave van de informatie die de 

organisatie voor collectief beheer nodig 

heeft om een voorstel voor een licentie te 

doen. Nadat de organisatie voor collectief 

beheer deze informatie ontvangen heeft, 

bericht zij de gebruiker onverwijld of zij 

alle relevante informatie ontvangen heeft, 

of licht zij toe welke aanvullende 

informatie zij nodig heeft om een voorstel 

voor een licentie te doen. Binnen 

60 dagen nadat ze een verzoek om een 

licentie met alle bijbehorende informatie 

heeft ontvangen, biedt een organisatie 

voor collectief beheer een licentie aan, of 

geeft zij in een gemotiveerde verklaring 

aan waarom ze niet van plan is een 

licentie te verlenen voor een bepaalde 

dienst. 

Or. en 
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Motivering 

Users as well as rightholders should have a right to demand that CMOs are rapid when it 

comes to responding to demands for licensing and that they deliver a license. A CMO could 

however not be expected to deliver a proposal for a license without getting the information it 

needs from the user, which should in turn be entitled to clear information about what 

information the CMO will need. Also a CMO can not be forced to license a specific service as 

this would violate the rights of rightholders. The CMO should however have to issue a 

reasoned statement on why it has refused to licencse the service for the information of users, 

and pursuant to a new provision in article 16 rightsholders represented by the CMO. 

Amendement  401 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 

gebruikers een organisatie voor collectief 

beheer zonder onnodige vertraging de 

informatie over het gebruik van de door 

de organisatie voor collectief beheer 

vertegenwoordigde rechten verstrekken 

die nodig is voor de inning van de 

rechteninkomsten en de verdeling en 

uitbetaling van de aan de rechthebbenden 

verschuldigde bedragen. De lidstaten 

zorgen ervoor dat de organisaties voor 

collectief beheer het recht hebben de 

bovengenoemde informatie bij de 

gebruikers op te vragen. Zo nodig wordt 

deze informatie verstrekt in een 

elektronische vorm die door de 

organisatie voor collectief beheer kan 

worden verwerkt. 

Or. en 

Amendement  402 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Licentievoorwaarden zijn gebaseerd op 

objectieve criteria, met name met 

betrekking tot tarieven. 

2. Licentievoorwaarden zijn gebaseerd op 

objectieve en niet-discriminerende 

criteria, met name met betrekking tot 

tarieven. Tarieven voor exclusieve rechten 

en rechten op vergoeding weerspiegelen 

met name de economische waarde van het 

gebruik van de rechten in het 

handelsverkeer en de aard en de 

reikwijdte van het gebruik van het werk 

en andere beschermde materie. 

Or. en 

Amendement  403 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Tarieven voor exclusieve rechten 

weerspiegelen de economische waarde van 

de rechten in het handelsverkeer en van de 

door de rechtenbeheerder verstrekte 

dienst. 

Bij ontstentenis van nationaal recht 

waarin de aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen met betrekking 

tot een recht op beloning en een recht op 

schadeloosstelling worden vastgesteld, 

zijn de door organisaties voor collectief 

beheer vastgestelde tarieven redelijk met 

betrekking tot de economische waarde van 

het gebruik van de rechten in het 

handelsverkeer en van de door de 

organisatie voor collectief beheer 

verstrekte dienst. 

Or. en 

Motivering 

Arrest van het HVJ in zaak C-52/07 Kanal 5 en TV4/STIM.  Overeenkomstig artikel 102 

VWEU kan het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke prijzen als misbruik van een 

machtspositie worden beschouwd, wat onverenigbaar met de interne markt en dus verboden 

is. 
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Amendement  404 
József Szájer 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Tarieven voor exclusieve rechten 

weerspiegelen de economische waarde van 

de rechten in het handelsverkeer en van de 

door de rechtenbeheerder verstrekte 

dienst. 

Tarieven voor exclusieve rechten en 

rechten op vergoeding weerspiegelen met 

name de economische waarde van het 

gebruik van de rechten en de aard en de 

reikwijdte van het gebruik van het werk 

en andere beschermde materie in de 

specifieke context. 

Or. en 

Amendement  405 
Arlene McCarthy 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Tarieven voor exclusieve rechten 

weerspiegelen de economische waarde van 

de rechten in het handelsverkeer en van de 

door de rechtenbeheerder verstrekte dienst. 

De toegepaste tarieven weerspiegelen de 

economische waarde van de rechten in het 

handelsverkeer en van de door de 

rechtenbeheerder verstrekte dienst. 

Or. en 

Motivering 

Zowel de tarieven voor exclusieve rechten als die voor rechten op vergoeding moeten worden 

vastgesteld overeenkomstig de economische waarde van de rechten in het handelsverkeer. 

Amendement  406 
Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Tarieven voor exclusieve rechten 

weerspiegelen de economische waarde van 

de rechten in het handelsverkeer en van de 

door de rechtenbeheerder verstrekte 

dienst. 

Tarieven voor exclusieve rechten 

weerspiegelen, onder andere, de waarde 

van de rechten en de reikwijdte, de aard en 

de waarde van het gebruik van de rechten. 

Or. en 

Motivering 

Er moet rekening worden gehouden met de volgende factoren: het EHvJ heeft zich meermaals 

uitgesproken over de kwestie van de criteria voor de tariefbepaling; de organisaties voor 

collectief beheer staan al onder toezicht van toezichthouders of mededingingsautoriteiten; in 

de richtlijn moet de aandacht uitgaan naar deugdelijk bestuur en transparantie, maar de 

tariefbepaling valt buiten het toepassingsgebied en het doel ervan; de tarieven kwamen niet 

aan bod in het raadplegingsproces en maakten geen deel uit van de effectbeoordeling. 

Amendement  407 
Sebastian Valentin Bodu 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Tarieven voor exclusieve rechten 

weerspiegelen de economische waarde van 

de rechten in het handelsverkeer en van de 

door de rechtenbeheerder verstrekte 

dienst. 

Tarieven voor exclusieve rechten en het 

recht op een billijke vergoeding 

weerspiegelen de economische waarde van 

de rechten in het handelsverkeer en het 

economisch profijt dat gebruikers aan het 

collectieve beheer van rechten ontlenen. 

Or. en 

Motivering 

Het recht op een billijke vergoeding moet worden beoordeeld in het licht van de waarde van 

het gebruik waarvoor het wordt verleend in het handelsverkeer. De tarieven voor de rechten 

op een billijke vergoeding moeten op gelijke voet worden behandeld als de tarieven voor 

exclusieve rechten. Het begrip "verstrekte dienst" wordt beter weerspiegeld door "het profijt 

dat gebruikers aan het collectieve beheer van rechten ontlenen". Het in aanmerking te nemen 

economisch profijt voor de gebruikers bestaat er bijvoorbeeld in dat het aantal transacties 

voor licentieverlening terugloopt van duizenden tot enkele of in sommige gevallen zelfs maar 
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één. 

Amendement  408 
Françoise Castex, Luigi Berlinguer 
 

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Tarieven voor exclusieve rechten 

weerspiegelen de economische waarde 

van de rechten in het handelsverkeer en 

van de door de rechtenbeheerder verstrekte 

dienst. 

Tarieven voor exclusieve rechten 

garanderen de rechthebbenden een 

billijke vergoeding in verhouding tot de 

inkomsten uit het gebruik van de werken 

en weerspiegelen de door de 

rechtenbeheerder verstrekte dienst. 

Or. fr 

Amendement  409 
Marielle Gallo 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Rechtenbeheerders motiveren de 

berekening van de in de tweede alinea 

bedoelde tarieven voor de verlening of de 

verlenging van licenties. 

Or. fr 

 

Amendement  410 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 2 – alinea 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij ontstentenis van nationaal recht 

waarin de aan rechthebbenden 

Schrappen 
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verschuldigde bedragen met betrekking 

tot een recht op beloning en een recht op 

schadeloosstelling worden vastgesteld, 

baseert de rechtenbeheerder zijn eigen 

vaststelling van die verschuldigde 

bedragen op de economische waarde van 

die rechten in het handelsverkeer. 

Or. en 

Motivering 

Overlapt met het herziene artikel 15, lid 2, alinea 2. 

Amendement  411 
József Szájer 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 2 – alinea 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij ontstentenis van nationaal recht 

waarin de aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen met betrekking 

tot een recht op beloning en een recht op 

schadeloosstelling worden vastgesteld, 

baseert de rechtenbeheerder zijn eigen 

vaststelling van die verschuldigde 

bedragen op de economische waarde van 

die rechten in het handelsverkeer. 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  412 
Arlene McCarthy 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 2 – alinea 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij ontstentenis van nationaal recht waarin 

de aan rechthebbenden verschuldigde 

bedragen met betrekking tot een recht op 

Bij ontstentenis van nationaal recht waarin 

de aan rechthebbenden verschuldigde 

bedragen met betrekking tot een recht op 
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beloning en een recht op 

schadeloosstelling worden vastgesteld, 

baseert de rechtenbeheerder zijn eigen 

vaststelling van die verschuldigde 

bedragen op de economische waarde van 

die rechten in het handelsverkeer. 

schadeloosstelling worden vastgesteld, 

baseert de rechtenbeheerder zijn eigen 

vaststelling van die verschuldigde 

bedragen op de economische waarde van 

die rechten in het handelsverkeer. 

Or. en 

Motivering 

Zowel de tarieven voor exclusieve rechten als die voor rechten op vergoeding moeten worden 

vastgesteld overeenkomstig de economische waarde van de rechten in het handelsverkeer. 

Amendement  413 
Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 2 – alinea 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij ontstentenis van nationaal recht waarin 

de aan rechthebbenden verschuldigde 

bedragen met betrekking tot een recht op 

beloning en een recht op schadeloosstelling 

worden vastgesteld, baseert de 

rechtenbeheerder zijn eigen vaststelling 

van die verschuldigde bedragen op de 

economische waarde van die rechten in het 

handelsverkeer. 

Bij ontstentenis van nationaal recht waarin 

de aan rechthebbenden verschuldigde 

bedragen met betrekking tot een recht op 

beloning en een recht op schadeloosstelling 

worden vastgesteld, baseert de 

rechtenbeheerder zijn eigen vaststelling 

van die verschuldigde bedragen op 

objectieve criteria, die onder meer de 

waarde van de rechten en de reikwijdte, de 

aard en de waarde van het rechtengebruik 

weerspiegelen. 

Or. en 

Amendement  414 
Sebastian Valentin Bodu 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 2 – alinea 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij ontstentenis van nationaal recht waarin Bij ontstentenis van nationaal recht waarin 
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de aan rechthebbenden verschuldigde 

bedragen met betrekking tot een recht op 

beloning en een recht op 

schadeloosstelling worden vastgesteld, 

baseert de rechtenbeheerder zijn eigen 

vaststelling van die verschuldigde 

bedragen op de economische waarde van 

die rechten in het handelsverkeer. 

de aan rechthebbenden verschuldigde 

bedragen met betrekking tot een recht op 

schadeloosstelling worden vastgesteld, 

baseert de rechtenbeheerder zijn eigen 

vaststelling van die verschuldigde 

bedragen op de economische waarde van 

die rechten in het handelsverkeer. 

Or. en 

Motivering 

Het recht op een billijke vergoeding moet worden beoordeeld in het licht van de waarde van 

het gebruik waarvoor het wordt verleend in het handelsverkeer. De tarieven voor de rechten 

op een billijke vergoeding moeten op gelijke voet worden behandeld als de tarieven voor 

exclusieve rechten. Het begrip "verstrekte dienst" wordt beter weerspiegeld door "het profijt 

dat gebruikers aan het collectieve beheer van rechten ontlenen". Het in aanmerking te nemen 

economisch profijt voor de gebruikers bestaat er bijvoorbeeld in dat het aantal transacties 

voor licentieverlening terugloopt van duizenden tot enkele of in sommige gevallen zelfs maar 

één. 

Amendement  415 
Françoise Castex, Luigi Berlinguer 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 2 – alinea 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij ontstentenis van nationaal recht waarin 

de aan rechthebbenden verschuldigde 

bedragen met betrekking tot een recht op 

beloning en een recht op schadeloosstelling 

worden vastgesteld, baseert de 

rechtenbeheerder zijn eigen vaststelling 

van die verschuldigde bedragen op de 

economische waarde van die rechten in 

het handelsverkeer. 

Bij ontstentenis van nationaal recht waarin 

de aan rechthebbenden verschuldigde 

bedragen met betrekking tot een recht op 

beloning en een recht op schadeloosstelling 

worden vastgesteld, baseert de 

rechtenbeheerder zijn eigen vaststelling 

van die verschuldigde bedragen op 

dezelfde criteria. 

Or. fr 

Amendement  416 
Jean-Marie Cavada 
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Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten zien erop toe dat gebruikers 

de aan de rechtenbeheerders 

verschuldigde vergoedingen binnen de 

vastgestelde termijnen betalen wanneer er 

een algemeen toepasselijk dan wel een 

van rechtswege vastgesteld tarief bestaat. 

Or. fr 

Amendement  417 
Françoise Castex, Luigi Berlinguer 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Gebruikers en producenten 

verstrekken de rechtenbeheerders 

kosteloos gebruiksoverzichten met de 

nodige gegevens om de geluidswerken en 

de desbetreffende rechthebbenden te 

identificeren. 

Or. fr 

Amendement  418 
Arlene McCarthy 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 

gebruikers de rechtenbeheerders tijdig en 

in een overeengekomen formaat 

informatie over het gebruik van werken 

en andere materie verstrekken zodat de 

rechtenbeheerders de rechteninkomsten 

kunnen verdelen. Telkens wanneer er een 
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algemeen toepasselijk of van rechtswege 

vastgesteld tarief geldt, betalen de 

gebruikers tijdig de licentiekosten of de 

vergoeding aan de rechtenbeheerders. 

Or. en 

Amendement  419 
Sebastian Valentin Bodu 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Gebruikers lichten de 

rechtenbeheerders tijdig, nauwkeurig en 

in een overeengekomen formaat in over 

het gebruik van werken en andere materie 

zodat de rechtenbeheerders de 

toepasselijke kosten kunnen bepalen en de 

aan de rechthebbenden verschuldigde 

bedragen nauwgezet en in 

overeenstemming met de verplichtingen 

uit hoofde van deze richtlijn kunnen 

verdelen. Wanneer gebruikers nalaten 

informatie aan de rechtenbeheerders te 

verstrekken waardoor de 

rechtenbeheerders bedragen niet tijdig en 

nauwkeurig aan individuele 

rechthebbenden kunnen uitkeren, zien de 

lidstaten erop toe dat de 

rechtenbeheerders worden ontslagen van 

hun verplichtingen krachtens deze 

richtlijn met betrekking tot de verdeling 

van rechteninkomsten aan individuele 

rechthebbenden, en mogen de 

rechtenbeheerders de gebruikers extra 

kosten aanrekenen ter dekking van de 

bijkomende administratiekosten die het 

gevolg zijn van ontbrekende of 

onvolledige gebruiksverslagen. 

Or. en 
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Motivering 

Wanneer er een (overeengekomen of door een bevoegde gerechtelijke instantie vastgesteld) 

algemeen toepasselijk tarief geldt, moeten de gebruikers terstond en spontaan de 

toepasselijke licentiekosten of vergoeding betalen. Betalen de gebruikers die licentiekosten of 

vergoeding niet tijdig, dan mogen de rechtenbeheerders boetes opleggen aan de gebruikers 

die niet uit eigen beweging betalen, ter dekking van de door hen veroorzaakte bijkomende 

administratiekosten. 

Amendement  420 
Sebastian Valentin Bodu 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 3 ter (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. Wanneer er een algemeen 

toepasselijk of van rechtswege vastgesteld 

tarief geldt, betalen gebruikers tijdig de 

licentiekosten of vergoeding aan de 

rechtenbeheerders. Wanneer gebruikers 

dergelijke licentiekosten of vergoeding 

niet tijdig betalen, zorgen de lidstaten 

ervoor dat de rechtenbeheerders boetes 

mogen opleggen ter dekking van de 

administratiekosten die zijn veroorzaakt 

door de nalatigheid om de licentiekosten 

of vergoeding spontaan te betalen. 

Or. en 

Motivering 

Wanneer er een (overeengekomen of door een bevoegde gerechtelijke instantie vastgesteld) 

algemeen toepasselijk tarief geldt, moeten de gebruikers terstond en spontaan de 

toepasselijke licentiekosten of vergoeding betalen. Betalen de gebruikers die licentiekosten of 

vergoeding niet tijdig, dan mogen de rechtenbeheerders boetes opleggen aan de gebruikers 

die niet uit eigen beweging betalen, ter dekking van de door hen veroorzaakte bijkomende 

administratiekosten. 

Amendement  421 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 15 bis 

 Verplichtingen van gebruikers en 

producenten 

 De lidstaten zien erop toe dat gebruikers 

en producenten de organisaties voor 

collectief beheer binnen een redelijke 

termijn alle hun ter beschikking staande 

informatie over het gebruik van de door 

hen vertegenwoordigde rechten, 

rechtencategorieën, werken, soorten 

werken of ander materiaal verstrekken die 

nodig is om de rechteninkomsten te innen 

en te verdelen. 

Or. en 

Amendement  422 
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 15 bis 

 Verplichtingen van gebruikers 

 De lidstaten zien erop toe dat de 

gebruikers een organisatie voor collectief 

beheer binnen een redelijke termijn 

relevante informatie over het gebruik van 

de door de organisatie voor collectief 

beheer vertegenwoordigde rechten 

verstrekken die nodig is om de 

rechteninkomsten te innen en te verdelen. 

De lidstaten zorgen ervoor dat de 

organisaties voor collectief beheer het 

recht hebben de bovengenoemde 

informatie bij de gebruikers op te vragen. 

Zo nodig wordt deze informatie verstrekt 

in een elektronische vorm die door de 

organisatie voor collectief beheer kan 

worden verwerkt. 
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Or. en 

Amendement  423 
Marielle Gallo 
 

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 15 bis 

 Verplichtingen van gebruikers en 

producenten 

 Gebruikers en producenten bezorgen de 

rechtenbeheerders binnen de 

overeengekomen termijn en in het 

overeengekomen formaat de hun ter 

beschikking staande informatie die nodig 

is om de rechteninkomsten te innen en te 

verdelen. 

Or. fr 

Amendement  424 
Françoise Castex, Luigi Berlinguer 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 15 bis 

 Verplichtingen van gebruikers 

 1. De lidstaten zien erop toe dat 

gebruikers en producenten zich houden 

aan de betalingstermijnen en -schema's in 

de licenties en overeenkomsten die met de 

rechtenbeheerders zijn afgesloten zodat zij 

hun eigen termijnen voor de uitkering 

aan de rechthebbenden kunnen naleven. 

 2. De lidstaten zien erop toe dat 

gebruikers en producenten de 

rechtenbeheerders waarmee zij een 

licentie of een overeenkomst hebben 
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afgesloten kosteloos regelmatige, 

nauwkeurige en snelle informatie 

verstrekken over het rechtengebruik, de 

rechthebbenden en de werken die  onder 

de licentie of de overeenkomst vallen, 

zodat de rechtenbeheerders aan hun eigen 

verplichtingen ten aanzien van de 

rechthebbenden kunnen voldoen. 

 3. De lidstaten zien erop toe dat de 

gebruikers de internationale en sectorale 

normen inzake gegevensoverdracht in 

acht nemen en bij hun uitwisseling van 

informatie met de rechtenbeheerders de 

internationale identificatoren van werken 

en rechthebbenden gebruiken zo die 

bestaan. 

Or. fr 

Motivering 

Amendement 82 van mevrouw Gallo verbetert de voorgestelde richtlijn maar is onvoldoende 

omdat het beperkt blijft tot een verplichting binnen een redelijke termijn informatie over het 

gebruik van de werken te verstrekken. Het is echter belangrijk dat de gebruikers ook de in de 

overeenkomsten bepaalde betalingstermijnen naleven en bij het doorgeven van informatie de 

internationale identificatienummers, zoals het ISAN, gebruiken. 

Amendement  425 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 15 bis 

 Verslaglegging en facturering 

 1. Rechtenbeheerders stellen passende 

communicatieprocedures vast die de 

gebruiker in staat stellen alle nodige 

informatie over het gebruik van de 

licentie, met inbegrip van een verslag over 

het feitelijke gebruik van de werken, 

zorgvuldig te verstrekken aan de 

rechtenbeheerder, binnen de gezamenlijk 
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overeengekomen termijn die geldt voor die 

licentie. 

 2. Rechtenbeheerders stellen een 

onderlinge samenwerkingsprocedure vast 

ten behoeve van hun rechthebbenden, 

leden en gebruikers. Deze 

samenwerkingsprocedure bestaat ten 

minste uit het samenvoegen van 

informatie over de verleende licenties en 

het gebruik van werken en ander 

beschermd materiaal in een 

gemeenschappelijke databank en uit 

gecoördineerde en gezamenlijke 

facturering en inning van 

rechteninkomsten. 

 3. De in lid 2 bedoelde 

samenwerkingsprocedure stelt de 

rechtenbeheerders in staat de facturering 

van de gebruikers dusdanig te 

coördineren dat een gebruiker één 

verzamelfactuur ontvangt voor de rechten 

inzake de werken en ander beschermd 

materiaal waarvoor een licentie is 

verleend. De verzamelfactuur is 

transparant en identificeert de betrokken 

rechtenbeheerders, de lijsten met werken 

en ander beschermd materiaal waarvoor 

een licentie is verleend en het feitelijke 

gebruik ervan. Op de factuur moeten 

daarnaast ten minste de proportionele 

bedragen die aan de rechthebbenden 

verschuldigd zijn en de bedragen die 

worden aangewend voor beheerskosten, 

duidelijk worden vermeld. 

Or. en 

Motivering 

Dit komt overeen met het ontwerpadvies van de commissie IMCO. 

Amendement  426 
Toine Manders 
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Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 15 bis 

 Verslaglegging en facturering 

 1. Rechtenbeheerders stellen passende 

communicatieprocedures vast die de 

gebruiker in staat stellen alle nodige 

informatie over het gebruik van de 

licentie, met inbegrip van een verslag over 

het feitelijke gebruik van de werken, 

zorgvuldig te verstrekken aan de 

rechtenbeheerder, binnen de gezamenlijk 

overeengekomen termijn die geldt voor die 

licentie. 

 2. De lidstaten kunnen verlangen dat op 

hun grondgebied gevestigde 

rechtenbeheerders procedures in de zin 

van de leden 3 en 4 ten uitvoer leggen. 

 3. Rechtenbeheerders stellen een 

onderlinge samenwerkingsprocedure vast 

ten behoeve van hun rechthebbenden, 

leden en gebruikers. Deze 

samenwerkingsprocedure bestaat ten 

minste uit het samenvoegen van 

informatie over de verleende licenties en 

het gebruik van werken en ander 

beschermd materiaal in een 

gemeenschappelijke databank en uit 

gecoördineerde en gezamenlijke 

facturering en inning van 

rechteninkomsten. 

 4. De in lid 2 bedoelde 

samenwerkingsprocedure stelt de 

rechtenbeheerders in staat de facturering 

van de gebruikers dusdanig te 

coördineren dat een gebruiker één 

verzamelfactuur ontvangt voor de rechten 

inzake de werken en ander beschermd 

materiaal waarvoor een licentie is 

verleend. De verzamelfactuur is 

transparant en identificeert de betrokken 

rechtenbeheerders, de lijsten met werken 

en ander beschermd materiaal waarvoor 
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een licentie is verleend en het feitelijke 

gebruik ervan. Op de factuur moeten 

daarnaast ten minste de proportionele 

bedragen die aan de rechthebbenden 

verschuldigd zijn en de bedragen die 

worden aangewend voor beheerskosten, 

duidelijk worden vermeld. 

 5. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing 

op het collectieve beheer van 

onlinerechten inzake muziekwerken, noch 

op het collectieve beheer op 

multiterritoriale basis van rechten inzake 

werken en andere materie. 

Or. en 

Amendement  427 
Françoise Castex 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 ter (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 15 ter 

 Vergoeding van auteurs en uitvoerende 

kunstenaars 

 1. De lidstaten zien erop toe dat auteurs 

en uitvoerende kunstenaars een passende 

vergoeding voor de exploitatie van hun 

auteursrechten en naburige rechten 

ontvangen. Deze vergoeding vloeit voort 

uit elke exploitatie van hun werken en 

uitvoeringen en vertegenwoordigt een deel 

van de inkomsten uit die exploitatie. 

 2. Het beheer van deze vergoeding wordt 

toevertrouwd aan de rechtenbeheerders, 

die ze innen bij elke entiteit die de rechten 

exploiteert, overeenkomstig de 

desbetreffende bepalingen van deze 

richtlijn. 

 3. De rechtenbeheerders keren deze 

vergoeding regelmatig, nauwkeurig en zo 

snel mogelijk uit aan de auteurs en 

uitvoerende kunstenaars, overeenkomstig 
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de bepalingen van deze richtlijn. 

Or. fr 

Motivering 

Collectief beheer speelt voor auteurs en uitvoerende kunstenaars een bijzonder belangrijke 

rol. Vaak weten deze rechthebbenden alleen op deze manier inkomsten uit hun rechten te 

putten want dankzij collectief beheer kunnen zij rechtstreeks met de gebruikers van hun 

werken en uitvoeringen een vergoeding bedingen. 

Amendement  428 
Tiziano Motti 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – titel 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Aan rechthebbenden verstrekte informatie 

over het beheer van hun rechten 

Op verzoek aan rechthebbenden verstrekte 

informatie over het beheer van hun rechten 

Or. en 

Amendement  429 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – titel 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Aan rechthebbenden verstrekte informatie 

over het beheer van hun rechten 

Aan door een organisatie voor collectief 

beheer vertegenwoordigde rechthebbenden 

verstrekte informatie over het beheer van 

hun rechten 

Or. en 

Motivering 

Verduidelijking wat de reikwijdte van het artikel betreft. 
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Amendement  430 
Tiziano Motti 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 1 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zien erop toe dat een 

rechtenbeheerder ten minste eenmaal per 

jaar op elektronische wijze de volgende 

informatie bekendmaakt aan elke 

rechthebbende die hij vertegenwoordigt: 

De lidstaten zien erop toe dat een 

rechtenbeheerder ten minste eenmaal per 

jaar, met inachtneming van de geldende 

voorschriften inzake 

gegevensbescherming, op elektronische 

wijze de volgende informatie bekendmaakt 

aan elke rechthebbende die hij 

vertegenwoordigt: 

Or. en 

Motivering 

Het zou te duur en te belastend zijn de rechtenbeheerders te verplichten om alle in artikel 16 

vermelde informatie automatisch jaarlijks mee te delen aan alle rechthebbenden die zij 

vertegenwoordigen.  In plaats van de rechtenbeheerders een algemene verplichting op te 

leggen om de informatie automatisch aan alle rechthebbenden te rapporteren, zouden zij 

alleen moeten worden verplicht de in het artikel vermelde informatie op verzoek te 

verstrekken, overeenkomstig de toepasselijke voorschriften uit hoofde van de richtlijn 

gegevensbescherming. 

Amendement  431 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 1 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zien erop toe dat een 

rechtenbeheerder ten minste eenmaal per 

jaar op elektronische wijze de volgende 

informatie bekendmaakt aan elke 

rechthebbende die hij vertegenwoordigt: 

Onverminderd lid 2 en de artikelen 17 en 

26, lid 2, zien de lidstaten erop toe dat een 

organisatie voor collectief beheer ten 

minste eenmaal per jaar op zijn minst de 

volgende informatie bekendmaakt aan elke 

rechthebbende aan wie zij 

rechteninkomsten toegewezen of 

betalingen gedaan heeft in de periode 

waarop de informatie betrekking heeft: 
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Or. en 

Amendement  432 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 1 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zien erop toe dat een 

rechtenbeheerder ten minste eenmaal per 

jaar op elektronische wijze de volgende 

informatie bekendmaakt aan elke 

rechthebbende die hij vertegenwoordigt: 

De lidstaten zien erop toe dat een 

rechtenbeheerder voortschrijdend of ten 

minste eenmaal per jaar op elektronische 

wijze de volgende informatie bekendmaakt 

aan elke rechthebbende die hij 

vertegenwoordigt: 

Or. en 

Amendement  433 
Sajjad Karim 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 1 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zien erop toe dat een 

rechtenbeheerder ten minste eenmaal per 

jaar op elektronische wijze de volgende 

informatie bekendmaakt aan elke 

rechthebbende die hij vertegenwoordigt: 

De lidstaten zien erop toe dat een 

rechtenbeheerder ten minste eenmaal per 

jaar op elektronische wijze de volgende 

informatie bekendmaakt aan elke 

rechthebbende aan wie hij gedurende de 

betrokken periode een betaling heeft 

gedaan en aan elk lid dat hij 

vertegenwoordigt: 

Or. en 

Amendement  434 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de persoonsgegevens voor het gebruik 

waarvan de rechthebbende de 

rechtenbeheerder heeft gemachtigd, onder 

meer om de rechthebbende te identificeren 

en te lokaliseren; 

a) de contactgegevens voor het gebruik 

waarvan de rechthebbende de organisatie 

voor collectief beheer heeft gemachtigd, 

om de rechthebbende te identificeren en te 

lokaliseren met het verzoek deze gegevens 

zo nodig te actualiseren; 

Or. en 

Amendement  435 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 1 – letter b 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de namens de rechthebbende geïnde 

rechteninkomsten; 

b) de aan de rechthebbende toegewezen 

rechteninkomsten; 

Or. en 

Amendement  436 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 1 – letter c 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de aan de rechthebbende verschuldigde 

bedragen per beheerde rechtencategorie en 

soort gebruik, door de rechtenbeheerder 

aan de rechthebbende betaald in de 

betreffende periode; 

c) de door de organisatie voor collectief 

beheer aan de rechthebbende betaalde 

bedragen per beheerde rechtencategorie en 

soort gebruik; 

Or. en 

Amendement  437 
Paweł Zalewski 
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Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 1 – letter d 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de periode waarin het gebruik waarvoor 

bedragen zijn verschuldigd aan de 

rechthebbende, heeft plaatsgevonden; 

d) de periode waarin het gebruik waarvoor 

bedragen zijn toegewezen en betaald aan 

de rechthebbende, heeft plaatsgevonden, 

tenzij objectieve redenen in verband met 

de verslaglegging door gebruikers de 

organisatie voor collectief beheer ervan 

weerhouden deze informatie te 

verstrekken; 

Or. en 

Amendement  438 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 1 – letter e 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) de bedragen die in de betrokken periode 

zijn ingehouden voor beheerskosten; 

e) de bedragen die zijn ingehouden voor 

beheerskosten; 

Or. en 

Amendement  439 
Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 1 – letter e 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) de bedragen die in de betrokken periode 

zijn ingehouden voor beheerskosten; 

e) het bedrag van de beheerskosten in de 

betrokken periode, de bedragen die in de 

betrokken periode zijn ingehouden voor 

beheerskosten, en de beleggingsinkomsten 

die in de betrokken periode voor 

beheerskosten zijn gebruikt en/of aan de 

leden zijn uitgekeerd; 

Or. en 
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Motivering 

De flexibiliteit in het voorstel vergt fijnmaziger transparantienormen om een nauwkeurige en 

duidelijke verslaglegging over het feitelijke gebruik te garanderen. 

Amendement  440 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 1 – letter f 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) de bedragen die in de betrokken periode 

zijn ingehouden voor andere doeleinden 

dan beheerskosten, met inbegrip van die 

welke op grond van nationaal recht vereist 

zijn voor de verlening van sociale, 

culturele of educatieve diensten; 

f) de bedragen die zijn ingehouden voor 

andere doeleinden dan beheerskosten, met 

inbegrip van die welke op grond van 

nationaal recht vereist zijn voor de 

verlening van sociale, culturele of 

educatieve diensten; 

Or. en 

Amendement  441 
József Szájer 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 1 – letter f 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) de bedragen die in de betrokken periode 

zijn ingehouden voor andere doeleinden 

dan beheerskosten, met inbegrip van die 

welke op grond van nationaal recht vereist 

zijn voor de verlening van sociale, 

culturele of educatieve diensten; 

f) de bedragen die in de betrokken periode 

zijn ingehouden voor andere doeleinden 

dan beheerskosten, met inbegrip van die 

welke op grond van nationaal recht vereist 

zijn voor de verlening van sociale, 

culturele of educatieve activiteiten; 

Or. en 

Amendement  442 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 1 – letter g 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g) uitstaande bedragen die voor de 

betreffende periode aan de rechthebbende 

verschuldigd zijn; 

g) uitstaande rechteninkomsten die voor 

enige periode aan de rechthebbende 

toegewezen zijn; 

Or. en 

Amendement  443 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 1 – letter h 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

h) de beschikbare procedures voor 

klachtenafhandeling en 

geschillenbeslechting op grond van de 

artikelen 34 en 36. 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  444 
Silvia-Adriana łicău 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 1 – letter h bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 h bis) de overeenkomstig artikel 17 

verstrekte informatie; 

Or. ro 

Amendement  445 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 1 – letter h bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 h bis) een gemotiveerde verklaring op 

grond van artikel 15, lid 1 bis, betreffende 

de weigering van de organisatie voor 

collectief beheer om voor een bepaalde 

dienst een licentie te verlenen; 

Or. en 

Amendement  446 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 1 – letter h bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 h bis) de informatie over het gebruik van 

de door de organisatie voor collectief 

beheer vertegenwoordigde rechten voor 

zover die nodig is ter bepaling van de aan 

de rechthebbende verschuldigde bedragen 

aan rechteninkomsten. 

Or. en 

Amendement  447 
Sajjad Karim 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Daarnaast maakt de organisatie voor 

collectief beheer de in lid 1 bedoelde 

informatie bekend aan de rechthebbenden 

die zij vertegenwoordigt wanneer die 

rechthebbenden daarom verzoeken. 

Or. en 
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Amendement  448 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 17 – alinea 1 - inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zien erop toe dat een 

rechtenbeheerder ten minste eenmaal per 

jaar op elektronische wijze voor een 

bepaalde periode de volgende informatie 

bekendmaakt aan de rechtenbeheerder 

namens wie hij rechten beheert op grond 

van een 

vertegenwoordigingsovereenkomst: 

De lidstaten zien erop toe dat een 

rechtenbeheerder voortschrijdend of ten 

minste eenmaal per jaar op elektronische 

wijze voor een bepaalde periode de 

volgende informatie bekendmaakt aan de 

rechtenbeheerder namens wie hij rechten 

beheert op grond van een 

vertegenwoordigingsovereenkomst: 

Or. en 

Amendement  449 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 18 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 18 Schrappen 

Op verzoek aan rechthebbenden, leden, 

andere rechtenbeheerders en gebruikers 

verstrekte informatie 

 

1. De lidstaten zien erop toe dat een 

rechtenbeheerder op verzoek van iedere 

rechthebbende wiens rechten hij 

vertegenwoordigt, iedere 

rechtenbeheerder namens wie hij rechten 

beheert op grond van een 

vertegenwoordigingsovereenkomst of 

iedere gebruiker op elektronische wijze en 

zonder onnodige vertraging de volgende 

informatie bekendmaakt: 

 

a) standaardlicentieovereenkomsten en 

toepasselijke tarieven; 

 

b) het repertoire en de rechten die hij 

vertegenwoordigt en de lidstaten die hij 
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bestrijkt; 

c) een lijst met door hem gesloten 

vertegenwoordigingsovereenkomsten, met 

inbegrip van informatie over de betrokken 

andere rechtenbeheerders, het 

vertegenwoordigde repertoire en het 

territoriale toepassingsgebied van 

dergelijke overeenkomsten. 

 

2. Daarnaast maakt een rechtenbeheerder 

op verzoek van iedere rechthebbende of 

iedere rechtenbeheerder alle informatie 

bekend over werken waarvoor een of meer 

rechthebbenden niet zijn geïdentificeerd, 

voor zover beschikbaar met inbegrip van 

de titel van het werk, de naam van de 

auteur, de naam van de uitgever en alle 

overige ter zake dienende beschikbare 

informatie die noodzakelijk kan zijn om 

de rechthebbenden te identificeren. 

 

Or. en 

Amendement  450 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 18 – titel 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Op verzoek aan rechthebbenden, leden, 

andere rechtenbeheerders en gebruikers 

verstrekte informatie 

Aan rechthebbenden, leden, andere 

organisaties voor collectief beheer en 

gebruikers verstrekte informatie 

Or. en 

Amendement  451 
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 18 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat een Schrappen 
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rechtenbeheerder op verzoek van iedere 

rechthebbende wiens rechten hij 

vertegenwoordigt, iedere 

rechtenbeheerder namens wie hij rechten 

beheert op grond van een 

vertegenwoordigingsovereenkomst of 

iedere gebruiker op elektronische wijze en 

zonder onnodige vertraging de volgende 

informatie bekendmaakt: 

a) standaardlicentieovereenkomsten en 

toepasselijke tarieven; 

 

b) het repertoire en de rechten die hij 

vertegenwoordigt en de lidstaten die hij 

bestrijkt; 

 

c) een lijst met door hem gesloten 

vertegenwoordigingsovereenkomsten, met 

inbegrip van informatie over de betrokken 

andere rechtenbeheerders, het 

vertegenwoordigde repertoire en het 

territoriale toepassingsgebied van 

dergelijke overeenkomsten. 

 

Or. en 

Amendement  452 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat een 

rechtenbeheerder op verzoek van iedere 

rechthebbende wiens rechten hij 

vertegenwoordigt, iedere rechtenbeheerder 

namens wie hij rechten beheert op grond 

van een vertegenwoordigingsovereenkomst 

of iedere gebruiker op elektronische wijze 

en zonder onnodige vertraging de volgende 

informatie bekendmaakt: 

1. De lidstaten zien erop toe dat een 

organisatie voor collectief beheer aan 

iedere rechthebbende wiens rechten zij 

vertegenwoordigt, iedere organisatie voor 

collectief beheer namens wie zij rechten 

beheert op grond van een 

vertegenwoordigingsovereenkomst of 

iedere gebruiker op elektronische wijze en 

zonder onnodige vertraging de volgende 

informatie bekendmaakt: 

Or. en 
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Amendement  453 
Tiziano Motti 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat een 

rechtenbeheerder op verzoek van iedere 

rechthebbende wiens rechten hij 

vertegenwoordigt, iedere rechtenbeheerder 

namens wie hij rechten beheert op grond 

van een vertegenwoordigingsovereenkomst 

of iedere gebruiker op elektronische wijze 

en zonder onnodige vertraging de volgende 

informatie bekendmaakt: 

1. De lidstaten zien erop toe dat een 

rechtenbeheerder op verzoek van iedere 

rechthebbende wiens rechten hij 

vertegenwoordigt, iedere rechtenbeheerder 

namens wie hij rechten beheert op grond 

van een vertegenwoordigingsovereenkomst 

of iedere gebruiker die een reëel en 

rechtstreeks commercieel belang heeft bij 

de verlangde informatie op elektronische 

wijze en zonder onnodige vertraging de 

volgende informatie bekendmaakt: 

Or. en 

Motivering 

Het zou onredelijk zijn en te ver gaan om van rechtenbeheerders te verlangen dat zij de in 

lid 1 vermelde informatie aan elke gebruiker bekendmaken daar de definitie van een 

"gebruiker" in artikel 3, onder i), haast onbeperkt is en elke potentiële gebruiker omvat. 

Rechtenbeheerders moeten alleen worden verplicht de informatie te verstrekken aan 

gebruikers die een reëel en rechtstreeks commercieel belang hebben bij de verlangde 

gegevens. 

Amendement  454 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat een 

rechtenbeheerder op verzoek van iedere 

rechthebbende wiens rechten hij 

vertegenwoordigt, iedere 

rechtenbeheerder namens wie hij rechten 

beheert op grond van een 

vertegenwoordigingsovereenkomst of 

1. De lidstaten zien erop toe dat een 

organisatie voor collectief beheer de 

volgende informatie bekendmaakt op haar 

website: 
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iedere gebruiker op elektronische wijze en 

zonder onnodige vertraging de volgende 

informatie bekendmaakt: 

Or. en 

Motivering 

Basisinformatie over tarieven, licentieovereenkomsten, repertoires en 

vertegenwoordigingsovereenkomsten is cruciaal voor een goed werkende en transparante 

markt voor creatieve goederen. Basisinformatie over prijzen en het verkoopaanbod dient niet 

louter op verzoek te worden verstrekt. Als dit amendement wordt aangenomen, kan de lijst in 

artikel 18, lid 1, als een aanvulling op artikel 19, lid 1, worden gebruikt. Artikel 18, lid 1, kan 

dan worden geschrapt. 

Amendement  455 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 18 – lid 1 – letter a 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) standaardlicentieovereenkomsten en 

toepasselijke tarieven; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  456 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 18 – lid 1 – letter b 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het repertoire en de rechten die hij 

vertegenwoordigt en de lidstaten die hij 

bestrijkt; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  457 
Sajjad Karim 
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Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 18 – lid 1 – letter b 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het repertoire en de rechten die hij 

vertegenwoordigt en de lidstaten die hij 

bestrijkt; 

b) het repertoire en de rechten die hij 

vertegenwoordigt en de lidstaten die hij 

bestrijkt. Dergelijke informatie kan in 

algemene bewoordingen worden verstrekt 

indien het verstrekken van gedetailleerde 

informatie de organisatie voor collectief 

beheer onredelijk belast; 

Or. en 

Amendement  458 
Silvia-Adriana łicău 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 18 – lid 1 – letter c 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) een lijst met door hem gesloten 

vertegenwoordigingsovereenkomsten, met 

inbegrip van informatie over de betrokken 

andere rechtenbeheerders, het 

vertegenwoordigde repertoire en het 

territoriale toepassingsgebied van 

dergelijke overeenkomsten. 

c) een lijst met door hem gesloten 

vertegenwoordigingsovereenkomsten, met 

inbegrip van informatie over de betrokken 

andere rechtenbeheerders, het 

vertegenwoordigde repertoire en het 

territoriale toepassingsgebied van 

dergelijke overeenkomsten, en de 

overeenkomstig artikel 17 verstrekte 

informatie. 

Or. ro 

Amendement  459 
Klaus-Heiner Lehne 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 18 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) de bedragen die in de betrokken 

periode zijn ingehouden voor 
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beheerskosten; 

Or. en 

Amendement  460 
Klaus-Heiner Lehne 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 18 – lid 1 – letter c ter (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c ter) de bedragen die in de betrokken 

periode zijn ingehouden voor andere 

doeleinden dan beheerskosten, met 

inbegrip van die welke op grond van 

nationaal recht vereist zijn voor de 

verlening van sociale, culturele of 

educatieve diensten. 

Or. en 

Amendement  461 
Marietje Schaake 
 

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 18 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Daarnaast maakt een rechtenbeheerder 

op verzoek van iedere rechthebbende of 

iedere rechtenbeheerder alle informatie 

bekend over werken waarvoor een of meer 

rechthebbenden niet zijn geïdentificeerd, 

voor zover beschikbaar met inbegrip van 

de titel van het werk, de naam van de 

auteur, de naam van de uitgever en alle 

overige ter zake dienende beschikbare 

informatie die noodzakelijk kan zijn om 

de rechthebbenden te identificeren. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  462 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 18 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Daarnaast maakt een rechtenbeheerder 

op verzoek van iedere rechthebbende of 

iedere rechtenbeheerder alle informatie 

bekend over werken waarvoor een of meer 

rechthebbenden niet zijn geïdentificeerd, 

voor zover beschikbaar met inbegrip van 

de titel van het werk, de naam van de 

auteur, de naam van de uitgever en alle 

overige ter zake dienende beschikbare 

informatie die noodzakelijk kan zijn om de 

rechthebbenden te identificeren. 

2. Daarnaast maakt een organisatie voor 

collectief beheer aan iedere rechthebbende 

of iedere organisatie voor collectief beheer 

alle informatie bekend over werken 

waarvoor een of meer rechthebbenden niet 

zijn geïdentificeerd, voor zover 

beschikbaar met inbegrip van de titel van 

het werk, de naam van de auteur, de naam 

van de uitgever en alle overige ter zake 

dienende beschikbare informatie die 

noodzakelijk kan zijn om de 

rechthebbenden te identificeren. 

Or. en 

Amendement  463 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 18 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Daarnaast maakt een rechtenbeheerder 

op verzoek van iedere rechthebbende of 

iedere rechtenbeheerder alle informatie 

bekend over werken waarvoor een of meer 

rechthebbenden niet zijn geïdentificeerd, 

voor zover beschikbaar met inbegrip van 

de titel van het werk, de naam van de 

auteur, de naam van de uitgever en alle 

overige ter zake dienende beschikbare 

informatie die noodzakelijk kan zijn om de 

rechthebbenden te identificeren. 

2. Daarnaast maakt een organisatie voor 

collectief beheer alle informatie openbaar 

over werken waarvoor een of meer 

rechthebbenden niet zijn geïdentificeerd, 

overeenkomstig de bepalingen van 

Richtlijn 2012/28/EU, voor zover 

beschikbaar met inbegrip van de titel van 

het werk, de naam van de auteur, de naam 

van de uitgever en alle overige ter zake 

dienende beschikbare informatie die 

noodzakelijk kan zijn om de 

rechthebbenden te identificeren. 

Or. en 
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Motivering 

Ook rechthebbenden die geen lid zijn van een rechtenbeheerder moeten kunnen nagaan of 

hun werken als niet-geïdentificeerd staan opgegeven. Bovendien is deze informatie waardevol 

voor de gebruiker en ook voor de eindconsument. De richtlijn inzake verweesde werken bevat 

bepalingen over de te volgen procedure wanneer rechthebbenden onvindbaar zijn, dus ter 

wille van de samenhang is een verwijzing naar die richtlijn op zijn plaats. 

Amendement  464 
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 18 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Daarnaast maakt een rechtenbeheerder 

op verzoek van iedere rechthebbende of 

iedere rechtenbeheerder alle informatie 

bekend over werken waarvoor een of meer 

rechthebbenden niet zijn geïdentificeerd, 

voor zover beschikbaar met inbegrip van 

de titel van het werk, de naam van de 

auteur, de naam van de uitgever en alle 

overige ter zake dienende beschikbare 

informatie die noodzakelijk kan zijn om de 

rechthebbenden te identificeren. 

2. Een organisatie voor collectief beheer 

maakt bij een naar behoren gemotiveerd 

verzoek daartoe van iedere rechthebbende 

of iedere organisatie voor collectief beheer 

alle informatie bekend over werken 

waarvoor een of meer rechthebbenden niet 

zijn geïdentificeerd, voor zover 

beschikbaar met inbegrip van de titel van 

het werk, de naam van de auteur, de naam 

van de uitgever en alle overige ter zake 

dienende beschikbare informatie die 

noodzakelijk kan zijn om de 

rechthebbenden te identificeren. 

Or. en 

Amendement  465 
Toine Manders 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 18 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 18 bis 

 Teneinde de transparantie te vergroten en 

situaties te voorkomen waarbij gebruikers 

meer dan één factuur ontvangen voor 

dezelfde rechten op dezelfde werken, 

wordt van organisaties voor collectief 
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beheer geëist dat zij onderling nauw 

samenwerken. Deze samenwerking 

bestaat onder meer uit het samenvoegen 

van informatie over licenties en het 

gebruik van werken in een gezamenlijke 

databank en gecoördineerde en 

gezamenlijke facturering en inning van 

rechteninkomsten. 

Or. en 

Amendement  466 
Toine Manders 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 18 ter (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 18 ter 

 Rechtenbeheerders en gebruikers stellen 

daarnaast communicatieprocedures vast 

om gebruikers in staat te stellen de nodige 

informatie over het licentiegebruik te 

verstrekken en zorgvuldig verslag uit te 

brengen over het feitelijke gebruik van de 

werken waarvoor een licentie is verleend. 

Or. en 

Amendement  467 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat een 

rechtenbeheerder de volgende informatie 

openbaar maakt: 

1. De lidstaten zien erop toe dat een 

rechtenbeheerder middels een 

zoekprogramma ten minste de volgende 

informatie openbaar maakt: 

Or. en 
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Amendement  468 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 19 – lid 1 – letter c 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de in artikel 9 bedoelde lijst met 

personen; 

c) een lijst met de personen die 

leidinggeven aan de activiteiten van de 

organisatie; 

Or. en 

Amendement  469 
Silvia-Adriana łicău 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 19 – lid 1 – letter f 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) regels betreffende inhoudingen op 

rechteninkomsten voor andere doeleinden 

dan beheerskosten, met inbegrip van 

inhoudingen ten behoeve van sociale, 

culturele en educatieve diensten; 

f) regels betreffende inhoudingen op 

rechteninkomsten voor onder andere 

beheerskosten, en inhoudingen ten behoeve 

van sociale, culturele en educatieve 

diensten; 

Or. ro 

Amendement  470 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 19 – lid 1 – letter f 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) regels betreffende inhoudingen op 

rechteninkomsten voor andere doeleinden 

dan beheerskosten, met inbegrip van 

inhoudingen ten behoeve van sociale, 

culturele en educatieve diensten; 

f) regels betreffende inhoudingen op 

rechteninkomsten, met inbegrip van die 

welke op grond van nationaal recht 

vereist zijn, voor andere doeleinden dan 

beheerskosten, met inbegrip van 

inhoudingen ten behoeve van sociale, 

culturele en educatieve diensten; 
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Or. en 

Motivering 

In sommige lidstaten gelden wettelijke voorschriften inzake inhoudingen voor sociale, 

culturele en educatieve doeleinden. Het is belangrijk dat die in deze informatie niet 

onvermeld blijven. 

Amendement  471 
József Szájer 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 19 – lid 1 – letter f 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) regels betreffende inhoudingen op 

rechteninkomsten voor andere doeleinden 

dan beheerskosten, met inbegrip van 

inhoudingen ten behoeve van sociale, 

culturele en educatieve diensten; 

f) regels betreffende inhoudingen op 

rechteninkomsten voor andere doeleinden 

dan beheerskosten, met inbegrip van 

inhoudingen ten behoeve van sociale, 

culturele en educatieve activiteiten; 

Or. en 

Amendement  472 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 19 – lid 1 – letter f bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) standaardlicentieovereenkomsten en 

toepasselijke tarieven; 

Or. en 

Amendement  473 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 19 – lid 1 – letter g bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) standaardlicentieovereenkomsten 

en toepasselijke tarieven; 

Or. en 

Amendement  474 
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 19 – lid 1 – letter g bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) standaardlicentieovereenkomsten 

en toepasselijke tarieven; 

Or. en 

Amendement  475 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 19 – lid 1 – letter g bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) voor zover beschikbaar, de titel van 

het werk, de naam van de auteur, de 

naam van de uitgever en alle overige ter 

zake dienende beschikbare informatie die 

noodzakelijk kan zijn om de 

rechthebbenden te identificeren voor 

werken waarvoor een of meer 

rechthebbenden niet zijn geïdentificeerd. 

Or. en 

Amendement  476 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 19 – lid 1 – letter g ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g ter) het repertoire en de rechten die hij 

vertegenwoordigt en de lidstaten die hij 

bestrijkt; 

Or. en 

Amendement  477 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 19 – lid 1 – letter g ter (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g ter) het repertoire en de rechten die hij 

vertegenwoordigt en de lidstaten die hij 

bestrijkt; 

Or. en 

Amendement  478 
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 19 – lid 1 – letter g ter (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g ter) het repertoire en de rechten die hij 

vertegenwoordigt en de lidstaten die hij 

bestrijkt; 

Or. en 

Amendement  479 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 19 – lid 1 – letter g quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g quater) een lijst met door hem gesloten 

vertegenwoordigingsovereenkomsten, met 

inbegrip van informatie over de andere 

betrokken rechtenbeheerders, het 

vertegenwoordigde repertoire en het 

territoriale toepassingsgebied van 

dergelijke overeenkomsten; 

Or. en 

Amendement  480 
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 19 – lid 1 – letter g quater (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g quater) een lijst met door hem gesloten 

vertegenwoordigingsovereenkomsten, met 

inbegrip van informatie over de andere 

betrokken rechtenbeheerders, het 

vertegenwoordigde repertoire en het 

territoriale toepassingsgebied van 

dergelijke overeenkomsten; 

Or. en 

Amendement  481 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 19 – lid 1 – letter g quinquies (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g quinquies) alle informatie over werken 

waarvoor een of meer rechthebbenden 

niet zijn geïdentificeerd, voor zover 

beschikbaar met inbegrip van de titel van 

het werk, de naam van de auteur, de 

naam van de uitgever en alle overige ter 

zake dienende informatie; 
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Or. en 

Amendement  482 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 20 – lid 1 – alinea 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het transparantiejaarverslag wordt 

gepubliceerd op de website van de 

rechtenbeheerder en blijft op die website 

gedurende ten minste vijf jaar voor het 

publiek beschikbaar. 

Het transparantiejaarverslag wordt 

gepubliceerd op de website van de 

rechtenbeheerder. 

Or. en 

Amendement  483 
József Szájer 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 20 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het in lid 1 bedoelde speciale verslag 

betreft het gebruik van de ingehouden 

bedragen ten behoeve van sociale, culturele 

en educatieve diensten en bevat ten minste 

de in punt 3 van bijlage I voorgeschreven 

informatie. 

3. Het in lid 1 bedoelde speciale verslag 

betreft het gebruik van de ingehouden 

bedragen ten behoeve van sociale, culturele 

en educatieve activiteiten en bevat ten 

minste de in punt 3 van bijlage I 

voorgeschreven informatie. 

Or. en 

Amendement  484 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 20 – lid 5 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten kunnen besluiten dat punt 

1, onder a), f) en g), van bijlage I niet van 

Schrappen 
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toepassing is op een rechtenbeheerder die 

op zijn balansdatum de limieten van twee 

van de drie volgende criteria niet 

overschrijdt 

a) balanstotaal: EUR 350 000;  

b) netto-omzet: EUR 700 000;  

c) gemiddeld aantal personeelsleden 

gedurende het boekjaar: tien. 

 

Or. en 

Amendement  485 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 20 – lid 5 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten kunnen besluiten dat punt 

1, onder a), f) en g), van bijlage I niet van 

toepassing is op een rechtenbeheerder die 

op zijn balansdatum de limieten van twee 

van de drie volgende criteria niet 

overschrijdt 

Schrappen 

a) balanstotaal: EUR 350 000;  

b) netto-omzet: EUR 700 000;  

c) gemiddeld aantal personeelsleden 

gedurende het boekjaar: tien. 

 

Or. en 

Motivering 

Alle organisaties voor collectief beheer, zowel grote als kleine, gaan met andermans geld om 

en moeten passende normen inzake transparantie en verantwoordingsplicht in acht nemen. 

Als zij daar momenteel niet toe in staat zijn, dan moeten zij hun werking verbeteren. 

Amendement  486 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 20 – lid 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten kunnen besluiten dat punt 

1, onder a), f) en g), van bijlage I niet van 

toepassing is op een rechtenbeheerder die 

op zijn balansdatum de limieten van twee 

van de drie volgende criteria niet 

overschrijdt 

Schrappen 

a) balanstotaal: EUR 350 000;  

b) netto-omzet: EUR 700 000;  

c) gemiddeld aantal personeelsleden 

gedurende het boekjaar: tien. 

 

Or. en 

Amendement  487 
Marietje Schaake 
 

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 20 – lid 5 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten kunnen besluiten dat punt 

1, onder a), f) en g), van bijlage I niet van 

toepassing is op een rechtenbeheerder die 

op zijn balansdatum de limieten van twee 

van de drie volgende criteria niet 

overschrijdt 

Schrappen 

a) balanstotaal: EUR 350 000;  

b) netto-omzet: EUR 700 000;  

c) gemiddeld aantal personeelsleden 

gedurende het boekjaar: tien. 

 

Or. en 

Amendement  488 
Françoise Castex 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 20 – lid 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten kunnen besluiten dat punt 

1, onder a), f) en g), van bijlage I niet van 

toepassing is op een rechtenbeheerder die 

op zijn balansdatum de limieten van twee 

van de drie volgende criteria niet 

overschrijdt 

Schrappen 

a) balanstotaal: 350 000 EUR;  

b) netto-omzet: 700 000 EUR;  

c) gemiddeld aantal personeelsleden 

gedurende het boekjaar: tien. 

 

Or. fr 

Amendement  489 
Evelyn Regner 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 20 – lid 5 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten kunnen besluiten dat punt 

1, onder a), f) en g), van bijlage I niet van 

toepassing is op een rechtenbeheerder die 

op zijn balansdatum de limieten van twee 

van de drie volgende criteria niet 

overschrijdt 

Schrappen 

a) balanstotaal: 350 000 EUR,  

b) netto-omzet: 700 000 EUR,  

c) gemiddeld aantal personeelsleden 

gedurende het boekjaar: tien. 

 

Or. de 

Amendement  490 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 23 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De rechtenbeheerder kan redelijke 

maatregelen treffen om de juistheid en 

integriteit van de gegevens te beschermen, 

hun hergebruik te beheersen en 

persoonsgegevens en commercieel 

gevoelige informatie te beschermen. 

2. De organisatie voor collectief beheer 

kan redelijke maatregelen treffen om de 

juistheid en integriteit van de gegevens te 

beschermen en persoonsgegevens en, 

indien nodig, commercieel gevoelige 

informatie te beschermen. 

Or. en 

Motivering 

Organisaties voor collectief beheer mogen geen carte blanche krijgen om het "hergebruik" 

van informatie, een belangrijk en fundamenteel mensenrecht, te beperken. 

Amendement  491 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Behalve in lidstaten met regelingen 

voor uitgebreide collectieve 

licentieverlening mag een organisatie 

voor collectief beheer geen vorderingen 

wegens inbreuk instellen met betrekking 

tot werken, rechten of grondgebieden die 

niet onder haar controle vallen en niet 

nauwkeurig zijn geïdentificeerd 

overeenkomstig lid 1. 

Or. en 

Amendement  492 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 24 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een rechtenbeheerder die 1. Een organisatie voor collectief beheer 



 

AM\938690NL.doc 85/110 PE513.142v01-00 

 NL 

multiterritoriale licenties voor 

onlinerechten inzake muziekwerken 

verleent, beschikt over procedures 

waarmee rechthebbenden en andere 

rechtenbeheerders protest kunnen 

aantekenen tegen de inhoud van de 

gegevens als bedoeld in artikel 22, lid 2, of 

de op grond van artikel 23 verstrekte 

informatie, wanneer zij op grond van 

redelijke bewijsstukken van mening zijn 

dat de gegevens of de informatie met 

betrekking tot hun onlinerechten in 

muziekwerken onjuist zijn/is. Wanneer de 

vorderingen voldoende gemotiveerd zijn, 

ziet de rechtenbeheerder erop toe dat de 

gegevens of de informatie zonder onnodige 

vertraging worden/wordt gerectificeerd. 

die multiterritoriale licenties voor 

onlinerechten inzake muziekwerken 

verleent, beschikt over procedures 

waarmee rechthebbenden, andere 

organisaties voor collectief beheer en 

gebruikers protest kunnen aantekenen 

tegen de inhoud van de gegevens als 

bedoeld in artikel 22, lid 2, of de op grond 

van artikel 23 verstrekte informatie, 

wanneer zij op grond van redelijke 

bewijsstukken van mening zijn dat de 

gegevens of de informatie met betrekking 

tot hun onlinerechten in muziekwerken 

onjuist zijn/is. Wanneer de vorderingen 

voldoende gemotiveerd zijn, ziet de 

organisatie voor collectief beheer erop toe 

dat de gegevens of de informatie zonder 

onnodige vertraging worden/wordt 

gerectificeerd. 

Or. en 

Motivering 

Ook gebruikers hebben er belang bij dat de door de organisatie voor collectief beheer 

verstrekte informatie correct is. 

Amendement  493 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 25 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De rechtenbeheerder biedt aanbieders 

van onlinemuziekdiensten de mogelijkheid 

om op elektronische wijze verslag te doen 

van het feitelijke gebruik van onlinerechten 

in muziekwerken. De rechtenbeheerder 

biedt het gebruik van ten minste één 

verslagmethode aan, rekening houdend met 

vrijwillige industriële normen of praktijken 

die op internationaal niveau of op het 

niveau van de Unie zijn ontwikkeld voor 

de elektronische uitwisseling van 

2. De rechtenbeheerder biedt aanbieders 

van onlinemuziekdiensten de mogelijkheid 

om overeenkomstig artikel 15 bis, lid 1, op 

elektronische wijze verslag te doen van het 

feitelijke gebruik van onlinerechten in 

muziekwerken. De rechtenbeheerder biedt 

het gebruik van ten minste één 

verslagmethode aan, rekening houdend met 

vrijwillige industriële normen of praktijken 

die op internationaal niveau of op het 

niveau van de Unie zijn ontwikkeld voor 
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dergelijke gegevens. Als de 

rechtenbeheerder voorziet in 

verslaglegging volgens een industriële 

norm voor de elektronische 

gegevensuitwisseling, kan hij weigeren 

verslagen van de gebruiker in een eigen 

indeling te aanvaarden. 

de elektronische uitwisseling van 

dergelijke gegevens. Als de 

rechtenbeheerder voorziet in 

verslaglegging volgens een industriële 

norm voor de elektronische 

gegevensuitwisseling, kan hij weigeren 

verslagen van de gebruiker in een eigen 

indeling te aanvaarden. 

Or. en 

Amendement  494 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 25 – lid 4 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Voor de doeleinden van de leden 3 

en 4 stelt de rechtenbeheerder samen met 

andere rechtenbeheerders een 

samenwerkingsprocedure vast om ervoor 

te zorgen dat de aanbieder van 

onlinemuziekdiensten één 

verzamelfactuur ontvangt, zoals bepaald 

in artikel 15 bis. 

Or. en 

Amendement  495 
Toine Manders 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 25 – lid 4 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Voor de doeleinden van de leden 3 

en 4 stelt de rechtenbeheerder samen met 

andere rechtenbeheerders een 

samenwerkingsprocedure vast om ervoor 

te zorgen dat de aanbieder van 

onlinemuziekdiensten één 

verzamelfactuur ontvangt, zoals bepaald 

in artikel 15 bis. 
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Or. en 

Amendement  496 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 25 – lid 5 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De rechtenbeheerder beschikt over 

toereikende procedures waarmee de 

aanbieder van onlinemuziekdiensten de 

juistheid van de factuur kan aanvechten, 

ook wanneer de aanbieder van 

onlinemuziekdiensten van een of meer 

rechtenbeheerders facturen ontvangt voor 

dezelfde onlinerechten inzake hetzelfde 

muziekwerk. 

5. De rechtenbeheerder beschikt over 

toereikende procedures waarmee de 

aanbieder van onlinemuziekdiensten de 

juistheid van de factuur kan aanvechten, 

ook wanneer de aanbieder van 

onlinemuziekdiensten meer dan een 

factuur ontvangt voor dezelfde 

onlinerechten inzake hetzelfde 

muziekwerk. 

Or. en 

Amendement  497 
Toine Manders 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 25 – lid 5 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De rechtenbeheerder beschikt over 

toereikende procedures waarmee de 

aanbieder van onlinemuziekdiensten de 

juistheid van de factuur kan aanvechten, 

ook wanneer de aanbieder van 

onlinemuziekdiensten van een of meer 

rechtenbeheerders facturen ontvangt voor 

dezelfde onlinerechten inzake hetzelfde 

muziekwerk. 

5. De rechtenbeheerder beschikt over 

toereikende procedures waarmee de 

aanbieder van onlinemuziekdiensten de 

juistheid van de factuur kan aanvechten, 

ook wanneer de aanbieder van 

onlinemuziekdiensten meer dan een 

factuur ontvangt voor dezelfde 

onlinerechten inzake hetzelfde 

muziekwerk. 

Or. en 

Amendement  498 
Silvia-Adriana łicău 
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Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 26 – lid 2 – letter c 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) voor iedere aanbieder van 

onlinemuziekdiensten: voor de 

rechthebbende geïnde bedragen, 

ingehouden bedragen en bedragen die door 

de rechtenbeheerder zijn verdeeld. 

c) voor iedere aanbieder van 

onlinemuziekdiensten: voor de 

rechthebbende geïnde bedragen, 

ingehouden bedragen en bedragen die door 

de rechtenbeheerder zijn verdeeld, met een 

uitsplitsing naar lidstaat waarvoor de 

rechtenbeheerder licenties voor 

onlinerechten inzake muziekwerken heeft 

verleend. 

Or. ro 

Amendement  499 
Sajjad Karim 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 28 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Iedere 

vertegenwoordigingsovereenkomst tussen 

rechtenbeheerders waarbij een 

rechtenbeheerder een andere 

rechtenbeheerder belast met de verlening 

van multiterritoriale licenties voor de 

onlinerechten inzake muziekwerken in zijn 

eigen muziekrepertoire, is van niet-

exclusieve aard. De lastnemende 

rechtenbeheerder beheert die onlinerechten 

op niet-discriminerende voorwaarden. 

1. Iedere 

vertegenwoordigingsovereenkomst tussen 

rechtenbeheerders waarbij een 

rechtenbeheerder een andere 

rechtenbeheerder belast met de verlening 

van multiterritoriale licenties voor de 

onlinerechten inzake muziekwerken in zijn 

eigen muziekrepertoire, is van niet-

exclusieve aard. De lastnemende 

rechtenbeheerder beheert die onlinerechten 

op niet-discriminerende voorwaarden. 

Behalve in afdoende gemotiveerde 

gevallen biedt de lastnemende 

rechtenbeheerder licenties aan onder 

dezelfde voorwaarden als voor zijn eigen 

repertoire. 

Or. en 

Amendement  500 
József Szájer 
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Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 28 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lastgevende rechtenbeheerder 

informeert zijn leden over de duur van de 

overeenkomst, de kosten van de door de 

andere rechtenbeheerder geleverde 

diensten en alle andere belangrijke 

bepalingen van de overeenkomst. 

2. De lastgevende rechtenbeheerder 

informeert zijn leden over de duur van de 

overeenkomst, de kosten van de door de 

andere rechtenbeheerder uitgevoerde 

activiteiten en alle andere belangrijke 

bepalingen van de overeenkomst. 

Or. en 

Amendement  501 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Als de aangezochte rechtenbeheerder al 

multiterritoriale licenties voor dezelfde 

categorie onlinerechten inzake 

muziekwerken in het repertoire van een of 

meer andere rechtenbeheerders verleent of 

aanbiedt, aanvaardt hij het verzoek. 

2. Als de aangezochte rechtenbeheerder al 

multiterritoriale licenties voor dezelfde 

categorie onlinerechten inzake 

muziekwerken in het repertoire van een of 

meer andere rechtenbeheerders verleent of 

aanbiedt, aanvaardt hij het verzoek binnen 

één maand na ontvangst. 

Or. en 

Amendement  502 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De aangezochte organisatie voor 

collectief beheer biedt het repertoire van 

de verzoekende organisatie voor collectief 

beheer aan en beheert het ten behoeve 

van multiterritoriale licentieverlening 
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onder dezelfde voorwaarden als voor haar 

eigen repertoire. 

Or. en 

Amendement  503 
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De aangezochte organisatie voor 

collectief beheer biedt het repertoire van 

de verzoekende organisatie voor collectief 

beheer aan en beheert het ten behoeve 

van multiterritoriale licentieverlening 

onder dezelfde voorwaarden als voor haar 

eigen repertoire. 

Or. en 

Amendement  504 
József Szájer 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 30 – alinea 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zien erop toe dat wanneer een 

rechtenbeheerder één jaar na de 

omzettingsdatum van deze richtlijn geen 

multiterritoriale licenties voor 

onlinerechten inzake muziekwerken 

verleent of aanbiedt te verlenen en geen 

andere rechtenbeheerder toestaat die 

rechten voor een dergelijk doel te 

vertegenwoordigen, rechthebbenden die 

die rechtenbeheerder hebben gemachtigd 

om hun onlinerechten in muziekwerken te 

vertegenwoordigen, zelf of via een 

rechtenbeheerder die wel voldoet aan de 

voorwaarden van deze titel of enige andere 

partij die zij machtigen, multiterritoriale 

De lidstaten zien erop toe dat wanneer een 

organisatie voor collectief beheer één jaar 

na de omzettingsdatum van deze richtlijn 

geen multiterritoriale licenties voor 

onlinerechten inzake muziekwerken 

verleent of aanbiedt te verlenen en geen 

andere organisatie voor collectief beheer 

toestaat die rechten voor een dergelijk doel 

te vertegenwoordigen, rechthebbenden die 

die organisatie voor collectief beheer 

hebben gemachtigd om hun onlinerechten 

in muziekwerken te vertegenwoordigen, 

zelf of via enige andere partij die zij 

machtigen, multiterritoriale licenties voor 

hun onlinerechten inzake muziekwerken 
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licenties voor hun onlinerechten inzake 

muziekwerken kunnen verlenen. De 

rechtenbeheerder die geen multiterritoriale 

licenties verleent of aanbiedt te verlenen 

blijft licenties voor de onlinerechten inzake 

muziekwerken van dergelijke 

rechthebbenden verlenen of aanbieden te 

verlenen voor gebruik op het grondgebied 

van de lidstaat waar de rechtenbeheerder 

is gevestigd, tenzij de rechthebbenden hun 

machtiging om die rechten te beheren, 

beëindigen. 

kunnen verlenen of dergelijke licenties 

kunnen verlenen via een organisatie voor 

collectief beheer die wel voldoet aan de 

voorwaarden van deze titel. Een 

organisatie voor collectief beheer die geen 

multiterritoriale licenties verleent of 

aanbiedt te verlenen blijft licenties voor de 

onlinerechten inzake muziekwerken van 

dergelijke rechthebbenden verlenen of 

aanbieden te verlenen voor gebruik op het 

grondgebied van de lidstaat waar de 

organisatie voor collectief beheer is 

gevestigd, tenzij de rechthebbenden hun 

machtiging beëindigen. 

Or. en 

Amendement  505 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 31 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 31 Schrappen 

Multiterritoriale licentieverlening door 

dochtermaatschappijen van 

rechtenbeheerders 

 

De artikelen 18, lid 1, onder a), 18, lid 1, 

onder c), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 en 36 

zijn ook van toepassing op entiteiten die 

geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van 

een rechtenbeheerder en die 

multiterritoriale licenties voor 

onlinerechten inzake muziekwerken 

aanbieden of verlenen. 

 

Or. en 

Amendement  506 
József Szájer 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 31 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 31 Schrappen 

Multiterritoriale licentieverlening door 

dochtermaatschappijen van 

rechtenbeheerders 

 

De artikelen 18, lid 1, onder a), 18, lid 1, 

onder c), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 en 36 

zijn ook van toepassing op entiteiten die 

geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van 

een rechtenbeheerder en die 

multiterritoriale licenties voor 

onlinerechten inzake muziekwerken 

aanbieden of verlenen. 

 

Or. en 

Amendement  507 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 32 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 32 Schrappen 

Licentievoorwaarden in onlinediensten  

Een rechtenbeheerder die multiterritoriale 

licenties voor onlinerechten inzake 

muziekwerken aanbiedt, is niet verplicht 

licentievoorwaarden die zijn 

overeengekomen met een aanbieder van 

onlinemuziekdiensten als precedent te 

gebruiken voor andere soorten diensten 

wanneer de aanbieder van 

onlinemuziekdiensten een nieuwe soort 

dienst aanbiedt die nog geen drie jaar 

voor het publiek beschikbaar is. 

 

Or. en 

Amendement  508 
Bernhard Rapkay 
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Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 33 – alinea 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De voorschriften uit hoofde van deze titel 

zijn niet van toepassing op 

rechtenbeheerders die op grond van de 

vrijwillige samenvoeging van de vereiste 

rechten overeenkomstig de 

mededingingsregels krachtens de artikelen 

101 en 102 VWEU een multiterritoriale 

licentie verlenen voor de onlinerechten 

inzake muziekwerken die vereist zijn voor 

een omroep die zijn radio- of 

televisieprogramma's gelijktijdig met of na 

de oorspronkelijke uitzending, alsook 

ondersteunend onlinemateriaal dat door 

de omroep is gemaakt bij de 

oorspronkelijke uitzending van het radio- 

of televisieprogramma, wil mededelen of 

openbaar wil maken. 

De voorschriften uit hoofde van deze titel 

zijn niet van toepassing op 

rechtenbeheerders die op grond van de 

vrijwillige samenvoeging van de vereiste 

rechten overeenkomstig de 

mededingingsregels krachtens de artikelen 

101 en 102 VWEU een licentie verlenen 

voor de onlinerechten inzake 

muziekwerken die vereist zijn voor een 

omroep die zijn radio- of 

televisieprogramma's, alsook andere met 

lineaire omroepdiensten verbonden 

onlineaanbiedingen beschikbaar wil 

stellen. 

Or. de 

Amendement  509 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 33 – alinea 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De voorschriften uit hoofde van deze titel 

zijn niet van toepassing op 

rechtenbeheerders die op grond van de 

vrijwillige samenvoeging van de vereiste 

rechten overeenkomstig de 

mededingingsregels krachtens de artikelen 

101 en 102 VWEU een multiterritoriale 

licentie verlenen voor de onlinerechten 

inzake muziekwerken die vereist zijn voor 

een omroep die zijn radio- of 

televisieprogramma's gelijktijdig met of na 

de oorspronkelijke uitzending, alsook 

ondersteunend onlinemateriaal dat door de 

De voorschriften uit hoofde van deze titel 

zijn niet van toepassing op 

rechtenbeheerders die op grond van de 

vrijwillige samenvoeging van de vereiste 

rechten overeenkomstig de 

mededingingsregels krachtens de artikelen 

101 en 102 VWEU een multiterritoriale 

licentie verlenen voor de onlinerechten 

inzake muziekwerken die vereist zijn voor 

een omroep die zijn radio- of 

televisieprogramma's voor, gelijktijdig met 

of na de oorspronkelijke uitzending, alsook 

ondersteunend onlinemateriaal dat door de 
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omroep is gemaakt bij de oorspronkelijke 

uitzending van het radio- of 

televisieprogramma, wil mededelen of 

openbaar wil maken. 

omroep is gemaakt bij de oorspronkelijke 

uitzending van het radio- of 

televisieprogramma, wil mededelen of 

openbaar wil maken. 

Or. en 

Motivering 

Met het oog op meer duidelijkheid en overeenstemming met overweging 35 moet de 

uitzondering voor omroepen ook gelden voor voorvertoningen. 

Amendement  510 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 33 – alinea 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De voorschriften uit hoofde van deze titel 

zijn niet van toepassing op 

rechtenbeheerders die op grond van de 

vrijwillige samenvoeging van de vereiste 

rechten overeenkomstig de 

mededingingsregels krachtens de artikelen 

101 en 102 VWEU een multiterritoriale 

licentie verlenen voor de onlinerechten 

inzake muziekwerken die vereist zijn voor 

een omroep die zijn radio- of 

televisieprogramma's gelijktijdig met of na 

de oorspronkelijke uitzending, alsook 

ondersteunend onlinemateriaal dat door de 

omroep is gemaakt bij de oorspronkelijke 

uitzending van het radio- of 

televisieprogramma, wil mededelen of 

openbaar wil maken. 

De voorschriften uit hoofde van deze titel 

zijn niet van toepassing op 

rechtenbeheerders die op grond van de 

vrijwillige samenvoeging van de vereiste 

rechten overeenkomstig de 

mededingingsregels krachtens de artikelen 

101 en 102 VWEU een multiterritoriale 

licentie verlenen voor de onlinerechten 

inzake muziekwerken die vereist zijn voor 

een omroep die zijn radio- of 

televisieprogramma's voor, gelijktijdig met 

of na de oorspronkelijke uitzending, alsook 

ondersteunend onlinemateriaal dat door de 

omroep is gemaakt bij de oorspronkelijke 

uitzending van het radio- of 

televisieprogramma, wil mededelen of 

openbaar wil maken. 

Or. en 

Amendement  511 
Angelika Niebler 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 33 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De voorschriften uit hoofde van deze titel 

zijn niet van toepassing op 

rechtenbeheerders die op grond van de 

vrijwillige samenvoeging van de vereiste 

rechten overeenkomstig de 

mededingingsregels krachtens de artikelen 

101 en 102 VWEU een multiterritoriale 

licentie verlenen voor de onlinerechten 

inzake muziekwerken die vereist zijn voor 

een omroep die zijn radio- of 

televisieprogramma's gelijktijdig met of na 

de oorspronkelijke uitzending, alsook 

ondersteunend onlinemateriaal dat door 

de omroep is gemaakt bij de 

oorspronkelijke uitzending van het radio- 

of televisieprogramma, wil mededelen of 

openbaar wil maken. 

De voorschriften uit hoofde van deze titel 

zijn niet van toepassing op 

rechtenbeheerders die op grond van de 

vrijwillige samenvoeging van de vereiste 

rechten overeenkomstig de 

mededingingsregels krachtens de artikelen 

101 en 102 VWEU een licentie verlenen 

voor de onlinerechten inzake 

muziekwerken die vereist zijn voor een 

omroep die zijn radio- of 

televisieprogramma's, alsook andere met 

lineaire omroepdiensten verbonden 

onlineaanbiedingen openbaar wil maken. 

Or. de 

Motivering 

Klassieke omroeporganisaties bieden meer aan dan de loutere mogelijkheid om reeds 

uitgezonden radio- en tv-programma's tot zeven dagen na datum te bekijken en/of beluisteren. 

De afwijkingsprocedure moet daarom worden uitgebreid om het voor omroepen niet nodeloos 

ingewikkeld te maken de rechten te regelen. 

Amendement  512 
Sajjad Karim 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 34 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat 

rechtenbeheerders aan hun leden en 

rechthebbenden procedures beschikbaar 

stellen voor de doeltreffende en tijdige 

behandeling van klachten en beslechting 

van geschillen, met name in verband met 

machtigingen om rechten te beheren en de 

beëindiging of terugtrekking van rechten, 

1. De lidstaten zien erop toe dat 

rechtenbeheerders aan hun leden en 

rechthebbenden procedures beschikbaar 

stellen voor de doeltreffende en tijdige 

behandeling van klachten en beslechting 

van geschillen, eventueel ook door te 

voorzien in een onafhankelijk en 

onpartijdig orgaan voor 
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lidmaatschapsvoorwaarden, de inning van 

aan rechthebbenden verschuldigde 

bedragen, inhoudingen en verdelingen. 

geschillenbeslechting, met name in 

verband met machtigingen om rechten te 

beheren en de beëindiging of terugtrekking 

van rechten, lidmaatschapsvoorwaarden, de 

inning van aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen, inhoudingen en 

verdelingen. 

Or. en 

Amendement  513 
Sajjad Karim 
 

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 34 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Partijen worden er niet van weerhouden 

hun rechten uit te oefenen en te verdedigen 

door een gerechtelijke procedure te 

beginnen. 

3. Wanneer de in lid 1 voorgeschreven 

verplichting wordt uitgevoerd door te 

voorzien in een onafhankelijk en 

onpartijdig orgaan voor 

geschillenbeslechting dat gespecialiseerd 

is in intellectuele-eigendomsrecht, 

weerhoudt dit partijen er niet van hun 

rechten uit te oefenen en te verdedigen 

door een gerechtelijke procedure te 

beginnen. 

Or. en 

Amendement  514 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 35 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 

tussen rechtenbeheerders en gebruikers met 

betrekking tot bestaande en voorgestelde 

licentievoorwaarden, met inbegrip van 

tarieven en weigeringen om een licentie te 

verlenen, kunnen worden voorgelegd aan 

een rechter en, indien van toepassing, aan 

1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 

tussen rechtenbeheerders en gebruikers met 

betrekking tot bestaande en voorgestelde 

licentievoorwaarden, met inbegrip van 

tarieven en weigeringen om een licentie te 

verlenen, kunnen worden voorgelegd aan 

een onafhankelijk en onpartijdig orgaan 
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een onafhankelijk en onpartijdig orgaan 

voor geschillenbeslechting. 

voor geschillenbeslechting. 

Or. en 

Motivering 

Ook gebruikers dienen toegang te hebben tot geschillenbeslechting. Het recht om ook (of in 

plaats daarvan) naar een rechter te stappen wordt vermeld in lid 2 en is hier dus overbodig. 

Amendement  515 
Klaus-Heiner Lehne 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 35 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 

tussen rechtenbeheerders en gebruikers met 

betrekking tot bestaande en voorgestelde 

licentievoorwaarden, met inbegrip van 

tarieven en weigeringen om een licentie te 

verlenen, kunnen worden voorgelegd aan 

een rechter en, indien van toepassing, aan 

een onafhankelijk en onpartijdig orgaan 

voor geschillenbeslechting. 

1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 

tussen rechtenbeheerders en gebruikers met 

betrekking tot bestaande en voorgestelde 

licentievoorwaarden, met inbegrip van 

tarieven en weigeringen om een licentie te 

verlenen, kunnen worden voorgelegd aan 

een onafhankelijk en onpartijdig orgaan 

voor geschillenbeslechting. 

Or. en 

Amendement  516 
Jean-Marie Cavada 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 35 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 

tussen rechtenbeheerders en gebruikers met 

betrekking tot bestaande en voorgestelde 

licentievoorwaarden, met inbegrip van 

tarieven en weigeringen om een licentie te 

verlenen, kunnen worden voorgelegd aan 

een rechter en, indien van toepassing, aan 

1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 

tussen rechtenbeheerders en gebruikers met 

betrekking tot bestaande en voorgestelde 

licentievoorwaarden, met inbegrip van 

tarieven en weigeringen om een licentie te 

verlenen, kunnen worden voorgelegd aan 

een rechter. Indien het recht van een 
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een onafhankelijk en onpartijdig orgaan 

voor geschillenbeslechting. 

lidstaat daartoe de mogelijkheid biedt, 

wordt echter de voorkeur gegeven aan 

bemiddeling. 

Or. fr 

Amendement  517 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 35 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 

tussen rechtenbeheerders en gebruikers met 

betrekking tot bestaande en voorgestelde 

licentievoorwaarden, met inbegrip van 

tarieven en weigeringen om een licentie te 

verlenen, kunnen worden voorgelegd aan 

een rechter en, indien van toepassing, aan 

een onafhankelijk en onpartijdig orgaan 

voor geschillenbeslechting. 

1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 

tussen rechtenbeheerders en gebruikers met 

betrekking tot bestaande en voorgestelde 

licentievoorwaarden, met inbegrip van 

tarieven, tariefberekeningen en 

weigeringen om een licentie te verlenen, 

kunnen worden voorgelegd aan een rechter 

en, indien van toepassing, aan een 

onafhankelijk en onpartijdig orgaan voor 

geschillenbeslechting. 

Or. en 

 

Amendement  518 
Arlene McCarthy 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 35 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 

tussen rechtenbeheerders en gebruikers met 

betrekking tot bestaande en voorgestelde 

licentievoorwaarden, met inbegrip van 

tarieven en weigeringen om een licentie te 

verlenen, kunnen worden voorgelegd aan 

een rechter en, indien van toepassing, aan 

een onafhankelijk en onpartijdig orgaan 

voor geschillenbeslechting. 

1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 

tussen rechtenbeheerders en gebruikers met 

betrekking tot bestaande en voorgestelde 

licentievoorwaarden, met inbegrip van 

tarieven en weigeringen om een licentie te 

verlenen, kunnen worden voorgelegd aan 

een rechter en, indien van toepassing, aan 

een onafhankelijk en onpartijdig orgaan 

voor geschillenbeslechting. 
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 De lidstaten zien erop toe dat deze 

organen voor geschillenbeslechting 

gespecialiseerd zijn in intellectuele-

eigendomskwesties en dat hun 

beslissingen worden genomen op basis 

van de in artikel 15, lid 2, vastgestelde 

criteria. 

Or. en 

Amendement  519 
Sajjad Karim 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 35 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 

tussen rechtenbeheerders en gebruikers met 

betrekking tot bestaande en voorgestelde 

licentievoorwaarden, met inbegrip van 

tarieven en weigeringen om een licentie te 

verlenen, kunnen worden voorgelegd aan 

een rechter en, indien van toepassing, aan 

een onafhankelijk en onpartijdig orgaan 

voor geschillenbeslechting. 

1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 

tussen rechtenbeheerders en gebruikers met 

betrekking tot bestaande en voorgestelde 

licentievoorwaarden, met inbegrip van 

tarieven en weigeringen om een licentie te 

verlenen, kunnen worden voorgelegd aan 

een rechter en, indien van toepassing, aan 

een onafhankelijk en onpartijdig orgaan 

voor geschillenbeslechting dat 

gespecialiseerd is in intellectuele-

eigendomsrecht. 

Or. en 

 

Amendement  520 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 35 – lid 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De administratiekosten voor de 

toegang tot dergelijke 

geschillenbeslechting zijn billijk. 

Or. en 
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Amendement  521 
Toine Manders 
 

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 35 – lid 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De administratiekosten voor de 

toegang tot dergelijke 

geschillenbeslechting zijn billijk. 

Or. en 

Amendement  522 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 35 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de in lid 1 voorgeschreven 

verplichting wordt uitgevoerd door te 

voorzien in een onafhankelijk en 

onpartijdig orgaan voor 

geschillenbeslechting, weerhoudt dit 

partijen er niet van hun rechten uit te 

oefenen en te verdedigen door een 

gerechtelijke procedure te beginnen. 

2. Wanneer de in lid 1 voorgeschreven 

verplichting wordt uitgevoerd door te 

voorzien in een onafhankelijk en 

onpartijdig orgaan voor 

geschillenbeslechting, weerhoudt dit 

partijen er niet van hun rechten uit te 

oefenen en te verdedigen door een 

gerechtelijke procedure te beginnen, en 

worden partijen in de gelegenheid gesteld 

de onpartijdigheid en onafhankelijkheid 

van het orgaan voor 

geschillenbeslechting, of de leden ervan, 

in rechte aan te vechten. 

Or. en 

Amendement  523 
Klaus-Heiner Lehne 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 35 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de in lid 1 voorgeschreven 

verplichting wordt uitgevoerd door te 

voorzien in een onafhankelijk en 

onpartijdig orgaan voor 

geschillenbeslechting, weerhoudt dit 

partijen er niet van hun rechten uit te 

oefenen en te verdedigen door een 

gerechtelijke procedure te beginnen. 

2. De in lid 1 voorgeschreven verplichting 

weerhoudt partijen er niet van hun rechten 

uit te oefenen en te verdedigen door een 

gerechtelijke procedure te beginnen. 

Or. en 

Amendement  524 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 35 – lid 2 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Een persoon die een licentie of de 

verlenging van een licentie aanvraagt, 

kan het orgaan voor geschillenbeslechting 

verzoeken een redelijk tussentijds tarief te 

bepalen. Middels een tussentijds tarief 

wordt de persoon die een licentie of de 

verlenging van een licentie aanvraagt, 

geacht gemachtigd te zijn de handelingen 

te verrichten die nodig zijn om het product 

of de dienst te exploiteren, met dien 

verstande dat een tussentijds tarief geen 

recht geeft op een dwanglicentie. Met 

inachtneming van het voorgaande stelt 

het onafhankelijke orgaan voor 

geschillenbeslechting uiterlijk 90 dagen 

na ontvangst van een aanvraag een 

redelijk tussentijds tarief vast. 

 Een persoon die de verlenging van een 

licentie aanvraagt, kan het orgaan voor 

geschillenbeslechting verzoeken om het 

tarief van de voordien overeengekomen 

licentie als het tussentijdse tarief te laten 

gelden. 

 Het tussentijdse tarief blijft geldig totdat 
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partijen overeenstemming bereiken over 

een tarief, of totdat het orgaan voor 

geschillenbeslechting een beslissing 

neemt over het toepasselijke tarief. 

 De beslissing over het toepasselijke tarief 

heeft terugwerkende kracht en voorziet in 

de verevening tussen het tarief en de 

betalingen op grond van het tussentijdse 

tarief. 

Or. en 

Amendement  525 
Arlene McCarthy 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 35 – lid 2 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten zien erop toe dat als 

gebruikers hun toevlucht nemen tot 

organen voor geschillenbeslechting, de 

desbetreffende bedragen hangende de 

procedure worden bevroren. 

Or. en 

Motivering 

Parties may abuse the use of dispute resolution mechanisms, for example, to avoid or delay 

obligations such as payment of the licence fees. To ensure that these dispute resolution 

mechanisms are used in good faith, and given the potential length of proceedings, the 

provisions should specify that where a dispute resolution process is pending, users may only 

use the works or other protected content provided that, as a minimum obligation, they pay the 

tariffs published by the collecting society or, where there is no pre-existing tariff, a monthly 

fee set by the dispute resolution body, into an escrow account. 

Amendement  526 
Sebastian Valentin Bodu 
 

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 35 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten kunnen in hun 

specifieke wetgeving inzake 

geschillenbeslechting opnemen dat de 

gebruikers de betwiste tariefbedragen op 

een geblokkeerde rekening moeten 

plaatsen totdat het orgaan voor 

geschillenbeslechting een definitieve en 

onherroepelijke beslissing heeft genomen 

over het betwiste tarief. 

Or. en 

 

Amendement  527 
Jean-Marie Cavada 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 35 – lid 2 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten zien erop toe dat indien 

gebruikers de tarieven van een 

rechtenbeheerder voor een rechtbank of 

een onafhankelijk en onpartijdig orgaan 

voor geschillenbeslechting betwisten, de 

betwiste bedragen worden bevroren totdat 

het geschil is beslecht. 

Or. fr 

Amendement  528 
Sajjad Karim 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 36 – lid 1 - inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien er voor de doeleinden 

van titel III op toe dat de volgende 

geschillen van een rechtenbeheerder die 

multiterritoriale licenties voor 

1. De lidstaten zien er voor de doeleinden 

van titel III op toe dat de volgende 

geschillen van een rechtenbeheerder die 

multiterritoriale licenties voor 
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onlinerechten inzake muziekwerken 

verleent of aanbiedt te verlenen, kunnen 

worden voorgelegd aan een onafhankelijk 

en onpartijdig orgaan voor alternatieve 

geschillenbeslechting: 

onlinerechten inzake muziekwerken 

verleent of aanbiedt te verlenen, kunnen 

worden voorgelegd aan een onafhankelijk 

en onpartijdig orgaan voor alternatieve 

geschillenbeslechting dat gespecialiseerd 

is in intellectuele-eigendomsrecht: 

Or. en 

Amendement  529 
Christian Engström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 36 – lid 1 – letter a 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) geschillen met een feitelijke of 

potentiële aanbieder van 

onlinemuziekdiensten over de toepassing 

van de artikelen 22, 23 en 25; 

a) geschillen met een feitelijke of 

potentiële aanbieder van 

onlinemuziekdiensten over de toepassing 

van de artikelen 15, 22, 23, 25 en 31; 

Or. en 

Amendement  530 
Marietje Schaake 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 36 – lid 1 – letter c 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) geschillen met een andere 

rechtenbeheerder over de toepassing van de 

artikelen 24, 25, 26, 28 en 29. 

c) geschillen met een andere 

rechtenbeheerder over de toepassing van de 

artikelen 22, 23, 24, 25, 26, 28 en 29. 

Or. en 

Amendement  531 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 37 – titel 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Klachten Naleving van de richtlijn  

Or. en 

Amendement  532 
Cecilia Wikström 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 37 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat procedures 

worden ingericht waarmee leden van een 

rechtenbeheerder, rechthebbenden, 

gebruikers en andere belanghebbende 

partijen klachten bij de bevoegde instanties 

kunnen indienen ten aanzien van de 

activiteiten van rechtenbeheerders die 

onder de werking van deze richtlijn vallen. 

1. De lidstaten zien erop toe dat procedures 

worden ingericht waarmee leden van een 

organisatie voor collectief beheer, 

rechthebbenden, gebruikers, een andere 

organisatie voor collectief beheer en 

andere belanghebbende partijen klachten 

bij de bevoegde instanties kunnen indienen 

ten aanzien van de activiteiten van 

organisaties voor collectief beheer die 

onder de werking van deze richtlijn vallen. 

Or. en 

Motivering 

Uiteraard kan ook een organisatie voor collectief beheer klachten hebben over de wijze 

waarop een andere organisatie voor collectief beheer haar procedures inricht op terreinen 

die onder de werking van deze richtlijn vallen. Daarom moeten ook zij de mogelijkheid 

krijgen deze aan de nationale autoriteiten ter kennis te brengen. 

Amendement  533 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 37 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat 

procedures worden ingericht waarmee 

leden van een rechtenbeheerder, 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

daarvoor aangewezen bevoegde instanties 

toezien op de naleving door de 
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rechthebbenden, gebruikers en andere 

belanghebbende partijen klachten bij de 

bevoegde instanties kunnen indienen ten 

aanzien van de activiteiten van 

rechtenbeheerders die onder de werking 

van deze richtlijn vallen. 

organisaties voor collectief beheer die op 

hun grondgebied zijn gevestigd van de 

bepalingen in het nationale recht die zijn 

vastgesteld op grond van de voorschriften 

van deze richtlijn. Daartoe kunnen de 

lidstaten van deze organisaties voor 

collectief beheer verlangen dat zij vooraf 

een vergunning van de bevoegde instantie 

verkrijgen voordat zij met het collectief 

beheer beginnen. De lidstaten mogen de 

voorafgaande vergunning om op hun 

grondgebied actief te zijn niet weigeren 

tenzij een dergelijke weigering door 

redelijke omstandigheden wordt 

gerechtvaardigd. Organisaties voor 

collectief beheer die op de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn ten 

minste twintig jaar in de lidstaten actief 

zijn, krijgen automatisch zonder 

formaliteiten een vergunning. Elke 

organisatie voor collectief beheer wier 

vergunning geweigerd of ingetrokken 

wordt, heeft het recht om tegen die 

beslissing beroep in te stellen. 

Or. en 

Amendement  534 
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 37 – lid 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaten kunnen van buiten hun 

grondgebied gevestigde organisaties voor 

collectief beheer verlangen dat zij van de 

bevoegde instantie een voorafgaande 

vergunning verkrijgen om actief te zijn in 

het kader van de overeenkomsten in die 

lidstaat betreffende het beheer van 

rechten, zoals uitgebreide collectieve 

licentieverlening, verplicht collectief 

beheer en de wettelijke vermoedens van 

vertegenwoordiging of overdracht van 

rechten. De lidstaten zien erop toe dat de 
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daarvoor aangewezen bevoegde instanties 

toezien op de naleving door de 

organisaties voor collectief beheer die op 

grond van een dergelijke vergunning op 

hun grondgebied actief zijn, van de 

bepalingen in het nationale recht die zijn 

vastgesteld op grond van de voorschriften 

van deze richtlijn. 

Or. en 

Amendement  535 
Paweł Zalewski 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 37 – lid 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaten kunnen van buiten hun 

grondgebied gevestigde organisaties voor 

collectief beheer verlangen dat zij van de 

bevoegde instantie een voorafgaande 

vergunning verkrijgen om actief te zijn in 

het kader van de overeenkomsten in die 

lidstaat betreffende het beheer van 

rechten, zoals uitgebreide collectieve 

licentieverlening, verplicht collectief 

beheer en de wettelijke vermoedens van 

vertegenwoordiging of overdracht van 

rechten. De lidstaten zien erop toe dat de 

daarvoor aangewezen bevoegde instanties 

toezien op de naleving door de 

organisaties voor collectief beheer die op 

grond van een dergelijke vergunning op 

hun grondgebied actief zijn, van de 

bepalingen in het nationale recht die zijn 

vastgesteld op grond van de voorschriften 

van deze richtlijn. 

Or. en 

Amendement  536 
Silvia-Adriana łicău 
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Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 41 – alinea 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor [5 jaar na afloop van de 

omzettingsperiode (datum)] beoordeelt de 

Commissie de toepassing van deze richtlijn 

en brengt zij aan het Europees Parlement 

en de Raad verslag uit van de toepassing 

van deze richtlijn, met inbegrip van de 

gevolgen daarvan voor de ontwikkeling 

van grensoverschrijdende diensten en de 

culturele verscheidenheid, en de eventuele 

noodzaak om die te herzien. De Commissie 

laat haar verslag, indien van toepassing, 

vergezeld gaan van een 

wetgevingsvoorstel. 

Voor [3 jaar na afloop van de 

omzettingsperiode (datum)] beoordeelt de 

Commissie de toepassing van deze richtlijn 

en brengt zij aan het Europees Parlement 

en de Raad verslag uit van de toepassing 

van deze richtlijn, met inbegrip van de 

gevolgen daarvan voor de ontwikkeling 

van grensoverschrijdende diensten en de 

culturele verscheidenheid, en de eventuele 

noodzaak om die te herzien. De Commissie 

laat haar verslag, indien van toepassing, 

vergezeld gaan van een 

wetgevingsvoorstel. 

Or. ro 

Amendement  537 
Jean-Marie Cavada 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 41 – alinea 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor [5 jaar na afloop van de 

omzettingsperiode (datum)] beoordeelt de 

Commissie de toepassing van deze richtlijn 

en brengt zij aan het Europees Parlement 

en de Raad verslag uit van de toepassing 

van deze richtlijn, met inbegrip van de 

gevolgen daarvan voor de ontwikkeling 

van grensoverschrijdende diensten en de 

culturele verscheidenheid, en de eventuele 

noodzaak om die te herzien. De Commissie 

laat haar verslag, indien van toepassing, 

vergezeld gaan van een 

wetgevingsvoorstel. 

Voor [5 jaar na afloop van de 

omzettingsperiode (datum)] beoordeelt de 

Commissie de toepassing van deze richtlijn 

en brengt zij aan het Europees Parlement 

en de Raad verslag uit van de toepassing 

van deze richtlijn, met inbegrip van de 

gevolgen daarvan voor de ontwikkeling 

van grensoverschrijdende diensten en de 

culturele verscheidenheid, en de eventuele 

noodzaak om die te herzien. In dit verslag 

beoordeelt zij ook de financiële gevolgen 

van de uitvoering van de bepalingen van 

de richtlijn en de mogelijkheden om de 

rechtenbeheerders zo nodig 

desbetreffende financieringsmiddelen ter 

beschikking te stellen. De Commissie laat 

haar verslag, indien van toepassing, 

vergezeld gaan van een 



 

AM\938690NL.doc 109/110 PE513.142v01-00 

 NL 

wetgevingsvoorstel. 

Or. fr 

Amendement  538 
József Szájer 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 41 – alinea 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor [5 jaar na afloop van de 

omzettingsperiode (datum)] beoordeelt de 

Commissie de toepassing van deze richtlijn 

en brengt zij aan het Europees Parlement 

en de Raad verslag uit van de toepassing 

van deze richtlijn, met inbegrip van de 

gevolgen daarvan voor de ontwikkeling 

van grensoverschrijdende diensten en de 

culturele verscheidenheid, en de eventuele 

noodzaak om die te herzien. De Commissie 

laat haar verslag, indien van toepassing, 

vergezeld gaan van een 

wetgevingsvoorstel. 

Voor [5 jaar na afloop van de 

omzettingsperiode (datum)] beoordeelt de 

Commissie de toepassing van deze richtlijn 

en brengt zij aan het Europees Parlement 

en de Raad verslag uit van de toepassing 

van deze richtlijn, met inbegrip van de 

gevolgen daarvan voor de ontwikkeling 

van grensoverschrijdende activiteiten 

inzake collectief beheer en de culturele 

verscheidenheid, en de eventuele noodzaak 

om die te herzien. De Commissie laat haar 

verslag, indien van toepassing, vergezeld 

gaan van een wetgevingsvoorstel. 

Or. en 

Amendement  539 
Silvia-Adriana łicău 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Bijlage I – punt 1 – letter g bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) de in artikel 17 bedoelde informatie; 

Or. ro 

Amendement  540 
Silvia-Adriana łicău 
 
Voorstel voor een richtlijn 
Bijlage I – punt 2 – letter c – punt ii 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) het totale aan rechthebbenden betaalde 

bedrag, met een onderverdeling per 

beheerde rechtencategorie en per soort 

gebruik; 

ii) het totale aan rechthebbenden betaalde 

bedrag, met een onderverdeling per 

beheerde rechtencategorie en per soort 

gebruik en per lidstaat; 

Or. ro 

 


