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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerptekst 

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 

vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 

voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 

een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 

(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 

correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 

diensten. 

 

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 

ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 

derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 

kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 

bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 

Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 

schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].  
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale 

licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne 

markt 

(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2012)0372), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 50, lid 2, onder g), evenals de artikelen 53 en 62 van 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel 

door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0183/2012), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van Protocol nr. 2 betreffende de 

toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de 

Franse senaat, het Luxemburgse parlement, de Poolse Nationale Vergadering en de 

Zweedse Rijksdag, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet 

strookt met het subsidiariteitsbeginsel, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 december 

2012
1
, 

– gezien artikel 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie 

internationale handel, de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie 

interne markt en consumentenbescherming en de Commissie cultuur en onderwijs 

(A7-0000/2013), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 

                                                 
1 PB C 44 van 15.2.2013, blz. 104. 



 

PE510.562v01-00 6/66 PR\934456NL.doc 

NL 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De verspreiding van door het 

auteursrecht en de naburige rechten 

beschermde content en de aanverwante 

diensten, waaronder boeken, audiovisuele 

producties en muziekopnamen, vereisen 

licentieverlening van rechten door 

verschillende houders van auteursrechten 

en naburige rechten, zoals auteurs, 

uitvoerenden, producenten en uitgevers. 

Het is gebruikelijk dat de rechthebbenden 

kiezen tussen individueel of collectief 

beheer van hun rechten. Het beheer van 

auteursrechten en naburige rechten omvat 

de verlening van licenties aan gebruikers, 

het toezicht op licentienemers en het 

gebruik van rechten, de handhaving van 

auteursrechten en naburige rechten, de 

inning van inkomsten op grond van de 

exploitatie van rechten en de uitkering van 

de verschuldigde bedragen aan de 

rechthebbenden. Rechtenbeheerders 

maken het mogelijk dat rechthebbenden 

worden beloond voor vormen van gebruik 

die zij niet zelf zouden kunnen beheersen 

of handhaven, bijvoorbeeld op niet-

binnenlandse markten. Bovendien spelen 

ze een belangrijke sociale en culturele rol 

als bevorderaars van de verscheidenheid 

van cultuuruitingen doordat ze de markt 

toegankelijk maken voor het kleinste en 

minst populaire repertoire. Artikel 167 

van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie schrijft voor dat de 

Unie bij haar optreden culturele aspecten 

in aanmerking neemt, in het bijzonder 

teneinde de verscheidenheid van haar 

culturen te eerbiedigen en te bevorderen. 

(2) De verspreiding van door het 

auteursrecht en de naburige rechten 

beschermde content en de aanverwante 

diensten, waaronder boeken, audiovisuele 

producties en muziekopnamen, vereisen 

licentieverlening van rechten door 

verschillende houders van auteursrechten 

en naburige rechten, zoals auteurs, 

uitvoerenden, producenten en uitgevers. 

Het is gebruikelijk dat de rechthebbenden 

kiezen tussen individueel of collectief 

beheer van hun rechten. Het beheer van 

auteursrechten en naburige rechten omvat 

de verlening van licenties aan gebruikers, 

het toezicht op licentienemers en het 

gebruik van rechten, de handhaving van 

auteursrechten en naburige rechten, de 

inning van inkomsten op grond van de 

exploitatie van rechten en de uitkering van 

de verschuldigde bedragen aan de 

rechthebbenden. 

Or. fr 
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Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Artikel 167 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie schrijft voor dat de Unie bij haar 

optreden de culturele diversiteit in 

aanmerking neemt en bijdraagt tot de 

ontplooiing van de culturen van de 

lidstaten, onder eerbiediging van de 

nationale en regionale verscheidenheid 

van die culturen, maar tegelijk ook de 

nadruk leggend op het gemeenschappelijk 

cultureel erfgoed. Rechtenbeheerders 

spelen een belangrijke rol bij de 

bevordering en de bescherming van de 

culturele diversiteit. Rechtenbeheerders 

maken het mogelijk dat rechthebbenden 

worden beloond voor vormen van gebruik 

die zij niet zelf zouden kunnen beheersen 

of handhaven, bijvoorbeeld op niet-

binnenlandse markten. Bovendien spelen 

ze een belangrijke sociale en culturele rol 

als bevorderaars van de verscheidenheid 

van cultuuruitingen doordat ze de markt 

toegankelijk maken voor het kleinste en 

minst populaire repertoire. 

Or. fr 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) In de Unie gevestigde 

rechtenbeheerders moeten – als 

dienstverleners – voldoen aan de 

nationale regelgeving op grond van 

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 12 december 

2006 betreffende diensten op de interne 

Schrappen 
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markt, die bedoeld is als wettelijk kader 

voor het waarborgen van de vrijheid van 

vestiging en het vrije verkeer van diensten 

tussen de lidstaten. Dit houdt in dat het 

rechtenbeheerders vrij moet staan hun 

diensten grensoverschrijdend aan te 

bieden om in andere lidstaten verblijvende 

of gevestigde rechthebbenden te 

vertegenwoordigen of licenties te verlenen 

aan in andere lidstaten verblijvende of 

gevestigde gebruikers. 

Or. fr 

Motivering 

Deze richtlijn heeft tot doel de werking en de transparantie van de rechtenbeheerders te 

verbeteren en het verlenen van multiterritoriale licenties te vergemakkelijken. Bijgevolg horen 

in deze tekst geen kwesties in verband met het toepassingsgebied van Richtlijn 2006/123/EG 

aan bod te komen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Deze richtlijn doet geen afbreuk 

aan het recht van de lidstaten om aan het 

niveau van goed bestuur en transparantie 

bij de rechtenbeheerders strengere regels 

te stellen dan bepaald in titel II van deze 

richtlijn. 

Or. fr 

Motivering 

Het gaat hier om het eerste wetgevingsvoorstel in dit verband. Krachtens het 

subsidiariteitsbeginsel moeten de lidstaten strengere regels kunnen aannemen inzake goed 

bestuur en transparantie bij de rechtenbeheerders. 
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Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 ter) Deze richtlijn raakt niet aan de 

regelingen van de lidstaten inzake het 

beheer van rechten, zoals verruimde 

collectieve licenties of wettelijke 

vermoedens van vertegenwoordiging of 

overdracht, op voorwaarde dat die 

regelingen verenigbaar zijn met het recht 

van de Unie en de internationale 

verplichtingen van de Unie en de 

lidstaten. 

Or. fr 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 quater) Deze richtlijn doet geen 

afbreuk aan de vrijheid van vereniging 

van werkgevers en werknemers, hun 

vrijheid om naar keuze beroeps- of 

vakorganisaties ter verdediging van hun 

belangen op te richten en de vrijheid om 

te onderhandelen over collectieve 

arbeidsovereenkomsten en deze te sluiten, 

overeenkomstig het nationale recht. 

Or. fr 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Om ervoor te zorgen dat houders van Schrappen 
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auteursrechten en naburige rechten 

volledig profijt kunnen hebben van de 

interne markt wanneer hun rechten 

collectief worden beheerd en dat hun 

vrijheid om hun rechten uit te oefenen 

niet te zeer wordt beïnvloed, is het 

noodzakelijk dat wordt voorzien in de 

opname van passende waarborgen in de 

stichtingsdocumenten van 

rechtenbeheerders. Daarnaast mogen 

rechtenbeheerders conform Richtlijn 

2006/123/EG rechthebbenden niet direct 

of indirect discrimineren op grond van 

hun nationaliteit, verblijfplaats of 

vestigingsplaats wanneer zij 

beheersdiensten verlenen. 

Or. fr 

Motivering 

Deze richtlijn heeft tot doel de werking en de transparantie van de rechtenbeheerders te 

verbeteren en het verlenen van multiterritoriale licenties te vergemakkelijken. Bijgevolg horen 

in deze tekst geen kwesties in verband met het toepassingsgebied van Richtlijn 2006/123/EG 

aan bod te komen. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De vrijheid om collectieve 

beheersdiensten grensoverschrijdend te 

verlenen en te ontvangen, brengt met zich 

dat rechthebbenden de vrijheid hebben om 

een rechtenbeheerder te kiezen voor het 

beheer van hun rechten, zoals uitvoerings- 

of uitzendrechten, of voor 

rechtencategorieën, zoals interactieve 

mededeling aan het publiek, mits de 

rechtenbeheerder dergelijke rechten of 

rechtencategorieën al beheert. Dit houdt in 

dat rechthebbenden hun rechten of 

rechtencategorieën eenvoudig kunnen 

terugtrekken van een rechtenbeheerder 

(9) De vrijheid om collectieve 

beheersdiensten grensoverschrijdend te 

verlenen en te ontvangen, brengt met zich 

dat rechthebbenden de vrijheid hebben om 

een rechtenbeheerder te kiezen voor het 

beheer van hun rechten, zoals uitvoerings- 

of uitzendrechten, of voor 

rechtencategorieën, zoals interactieve 

mededeling aan het publiek, mits de 

rechtenbeheerder dergelijke rechten of 

rechtencategorieën al beheert. De 

algemene ledenvergadering van 

rechtenbeheerders moet bepalen welke 

rechten, rechtencategorieën, werken, 
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om ze geheel of gedeeltelijke toe te 

vertrouwen of over te dragen aan een 

andere rechtenbeheerder of een andere 

entiteit, ongeacht de lidstaat van verblijf 

of de nationaliteit van zowel de 

rechtenbeheerder als de rechthebbende. 

Rechtenbeheerders die verschillende 

soorten werken en andere materie 

beheren, bijvoorbeeld literair werk, 

muziek en fotografie, dienen de 

rechthebbenden dezelfde flexibiliteit toe te 

staan ten aanzien van het beheer van 

verschillende soorten werken en andere 

materie. Rechtenbeheerders moeten de 

rechthebbenden informeren over deze 

keuzevrijheid en hen in staat stellen haar 

zo vrijelijk mogelijk uit te oefenen. Ten 

slotte mag deze richtlijn de mogelijkheid 

niet uitsluiten dat rechthebbenden hun 

rechten individueel beheren, ook voor niet-

commercieel gebruik. 

soorten werk en andere materie kunnen 

worden beheerd. In haar besluit moet de 

algemene vergadering rekening houden 

met de individuele vrijheid van de 

rechthebbenden om over hun werken te 

beschikken en een rechtenbeheerder voor 

het beheer van hun rechten te kiezen, de 

specifieke kenmerken van de betrokken 

culturele sector en de nodige 

verbintenissen van de rechthebbenden 

zodat de rechtenbeheerder zijn taak 

doeltreffend kan vervullen. Ten slotte mag 

deze richtlijn de mogelijkheid niet 

uitsluiten dat rechthebbenden hun rechten 

individueel beheren, ook voor niet-

commercieel gebruik. 

Or. fr 

Motivering 

De individuele vrijheid van de rechthebbenden om een rechtenbeheerder voor het beheer van 

hun rechten te kiezen moet als beginsel worden opgenomen. Deze vrijheid mag echter niet 

leiden tot een grotere versnippering van de rechten. Bovendien geldt titel II van de richtlijn 

voor alle sectoren en dus moet rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van 

de betrokken culturele sector. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Machtiging van de rechthebbenden 

is niet vereist indien het collectieve beheer 

door het nationale recht is opgelegd. 

Or. fr 
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Motivering 

In sommige nationale wetgevingen is het collectieve beheer van bepaalde rechten of 

rechtencategorieën verplicht gesteld. Met deze praktijk moet in de richtlijn rekening worden 

gehouden. In zulke gevallen kan de machtiging van de rechthebbenden niet worden vereist. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 ter) Rechthebbenden moeten hun 

rechten of rechtencategorieën eenvoudig 

kunnen terugtrekken van een 

rechtenbeheerder om ze geheel of 

gedeeltelijk toe te vertrouwen of over te 

dragen aan een andere rechtenbeheerder 

of een andere entiteit, ongeacht de lidstaat 

van verblijf of de nationaliteit van zowel 

de rechtenbeheerder als de 

rechthebbende. Rechthebbenden mogen 

dit recht niet misbruiken noch de 

doeltreffende uitvoering van de taak van 

de betrokken rechtenbeheerder ermee in 

gevaar brengen. Rechtenbeheerders die 

verschillende soorten werken en andere 

materie beheren, bijvoorbeeld literair 

werk, muziek en fotografie, dienen de 

rechthebbenden dezelfde flexibiliteit toe te 

staan ten aanzien van het beheer van 

verschillende soorten werken en andere 

materie. Rechtenbeheerders moeten de 

rechthebbenden informeren over deze 

keuzevrijheid en hen in staat stellen haar 

zo vrijelijk mogelijk uit te oefenen. Ten 

slotte mag deze richtlijn de mogelijkheid 

niet uitsluiten dat rechthebbenden hun 

rechten individueel beheren, ook voor 

niet-commercieel gebruik. 

Or. fr 

Motivering 

Het recht op terugtrekking moet worden verankerd. Zoals het HvJEU heeft aangegeven, mag 
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de taak van de rechtenbeheerders, namelijk de bescherming van de belangen van al hun 

leden, niet in gevaar worden gebracht. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Leden moet worden toegestaan deel te 

nemen aan het toezicht op de leiding van 

rechtenbeheerders. Met dat oogmerk 

moeten rechtenbeheerders een voor hun 

organisatiestructuur geëigende 

toezichtfunctie oprichten en de leden 

toestaan te worden vertegenwoordigd in 

het orgaan dat die functie uitoefent. Om te 

vermijden dat een buitensporige druk 

wordt gelegd op kleinere 

rechtenbeheerders en om de uit deze 

richtlijn voortvloeiende verplichtingen 

evenredig te maken, moeten de lidstaten, 

indien zij dat noodzakelijk achten, de 

kleinste rechtenbeheerders kunnen 

vrijstellen van de verplichting om een 

dergelijke toezichtfunctie in te richten. 

(13) Leden moet worden toegestaan deel te 

nemen aan het toezicht op de leiding van 

rechtenbeheerders. Met dat oogmerk 

moeten rechtenbeheerders een voor hun 

organisatiestructuur geëigende 

toezichtfunctie oprichten en de leden 

toestaan te worden vertegenwoordigd in 

het orgaan dat die functie uitoefent. De 

toezichtfunctie moet overeenkomstig het 

nationale recht worden uitgeoefend door 

ofwel een bijzonder orgaan, zoals een 

raad van commissarissen, ofwel de raad 

van bestuur. 

Or. fr 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Billijke handelsvoorwaarden bij 

licentieverlening zijn met name van belang 

om gebruikers de zekerheid te bieden dat 

zij de werken en ander beschermd 

materiaal waarvan een rechtenbeheerder de 

rechten vertegenwoordigt, in licentie 

kunnen nemen en om de vergoeding voor 

de rechthebbenden te waarborgen. 

Rechtenbeheerders en gebruikers moeten 

daarom in goed vertrouwen 

(18) Billijke en niet-discriminerende 

handelsvoorwaarden bij licentieverlening 

en voor rechtengebruik zijn met name van 

belang om gebruikers de zekerheid te 

bieden dat zij de werken en ander 

beschermd materiaal waarvan een 

rechtenbeheerder de rechten 

vertegenwoordigt, kunnen exploiteren en 

om de vergoeding voor de rechthebbenden 

te waarborgen. Het Hof van Justitie van 
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licentieonderhandelingen voeren en 

tarieven toepassen die op basis van 

objectieve criteria zijn vastgesteld. 

de Europese Unie heeft zich meermaals 

uitgesproken over de vergoeding voor het 

gebruik van rechten en daarom moet die 

rechtspraak worden gecodificeerd. 

Rechtenbeheerders en gebruikers moeten 

in goed vertrouwen 

licentieonderhandelingen voeren. 

Rechtenbeheerders moeten over 

aanvragen van gebruikers onverwijld 

beslissen en daarbij de nodige informatie 

over de licentievoorwaarden opgeven. 

Rechtenbeheerders moeten een licentie 

aanbieden binnen een redelijke termijn, 

die minder dan 90 dagen moet bedragen, 

te rekenen vanaf de datum van ontvangst 

van de aanvraag of van ontvangst van de 

door de rechtenbeheerder verlangde 

informatie. De toegepaste tarieven moeten 

passend zijn en berekend worden op basis 

van objectieve criteria die met name de 

aard, de omvang en de waarde van het 

gebruik van de rechten in het 

handelsverkeer weerspiegelen. Deze 

criteria moeten onverwijld aan de 

betrokken gebruiker worden meegedeeld. 

Or. fr 

Motivering 

De rapporteur stelt voor de rechtspraak van het HvJEU over de vergoeding (tarieven) voor 

beschermd rechtengebruik in de richtlijn op te nemen. Bovendien stelt de rapporteur voor de 

onderhandelingen tussen de partijen in goede banen te leiden door termijnen op te leggen om 

de licentieverlening te versnellen en te vergemakkelijken. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) Om de taak van 

rechtenbeheerders te vergemakkelijken 

dienen gebruikers te worden verplicht 

binnen een redelijke termijn informatie 

over het gebruik van door de 
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rechtenbeheerder vertegenwoordigde 

rechten, rechtencategorieën, werken, 

categorieën van werken of ander 

materiaal te verstrekken. 

Or. fr 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Om te waarborgen dat rechthebbenden 

kunnen toezien op de prestaties van hun 

rechtenbeheerders en deze kunnen 

vergelijken met die van andere 

rechtenbeheerders, moeten de 

rechtenbeheerders een 

transparantiejaarverslag openbaar maken 

met vergelijkbare en gecontroleerde 

financiële gegevens die specifiek 

betrekking hebben op de activiteiten van 

rechtenbeheerders. Rechtenbeheerders 

moeten ook een speciaal jaarverslag 

openbaar maken over het gebruik van 

bedragen die zijn besteed aan sociale, 

culturele en educatieve diensten. Om te 

vermijden dat een buitensporige druk 

wordt gelegd op kleinere 

rechtenbeheerders en om de uit deze 

richtlijn voortvloeiende verplichtingen 

evenredig te maken, moeten de lidstaten, 

indien zij dat noodzakelijk achten, de 

kleinste rechtenbeheerders kunnen 

vrijstellen van bepaalde 

transparantieverplichtingen. 

(20) Om te waarborgen dat rechthebbenden 

kunnen toezien op de prestaties van hun 

rechtenbeheerders en deze kunnen 

vergelijken met die van andere 

rechtenbeheerders, moeten de 

rechtenbeheerders een 

transparantiejaarverslag openbaar maken 

met vergelijkbare en gecontroleerde 

financiële gegevens die specifiek 

betrekking hebben op de activiteiten van 

rechtenbeheerders. Rechtenbeheerders 

moeten ook een speciaal jaarverslag 

openbaar maken over het gebruik van 

bedragen die zijn besteed aan sociale, 

culturele en educatieve diensten. Deze 

verslagen moeten als onderdeel van een 

document, bijvoorbeeld de jaarrekening, 

of afzonderlijk openbaar gemaakt kunnen 

worden. Om te vermijden dat een 

buitensporige druk wordt gelegd op 

kleinere rechtenbeheerders en om de uit 

deze richtlijn voortvloeiende 

verplichtingen evenredig te maken, moeten 

de lidstaten, indien zij dat noodzakelijk 

achten, de kleinste rechtenbeheerders 

kunnen vrijstellen van bepaalde 

transparantieverplichtingen. 

Or. fr 
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Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) In Aanbeveling 2005/737/EG van de 

Commissie wordt gepleit voor een nieuw 

regelgevingskader dat beter aansluit bij het 

beheer op EU-niveau van auteursrechten en 

naburige rechten voor de verstrekking van 

rechtmatige onlinemuziekdiensten. In de 

aanbeveling wordt erkend dat commerciële 

gebruikers in een tijd van online-exploitatie 

van muziekwerken behoefte hebben aan 

een licentiebeleid dat is afgestemd op de 

alomtegenwoordigheid van de 

onlineomgeving en dat multiterritoriaal is. 

Door haar vrijwillige aard is de 

aanbeveling echter niet toereikend geweest 

om de grootschalige multiterritoriale 

licentieverlening van onlinerechten inzake 

muziekwerken te bevorderen en de 

specifieke eisen met betrekking tot 

multiterritoriale licentieverlening te 

vervullen. 

(23) In Aanbeveling 2005/737/EG van de 

Commissie wordt gepleit voor een nieuw 

regelgevingskader dat beter aansluit bij het 

beheer op EU-niveau van auteursrechten en 

naburige rechten voor de verstrekking van 

rechtmatige onlinemuziekdiensten. In de 

aanbeveling wordt erkend dat commerciële 

gebruikers in een tijd van online-exploitatie 

van muziekwerken behoefte hebben aan 

een licentiebeleid dat is afgestemd op de 

alomtegenwoordigheid van de 

onlineomgeving en dat multiterritoriaal is. 

De aanbeveling is echter niet toereikend 

geweest om de grootschalige 

multiterritoriale licentieverlening van 

onlinerechten inzake muziekwerken te 

bevorderen en de specifieke eisen met 

betrekking tot multiterritoriale 

licentieverlening te vervullen. 

Or. fr 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) De bedoelingen en de doeltreffendheid 

van de regels betreffende multiterritoriale 

licentieverlening door rechtenbeheerders 

zouden in hoge mate worden ondergraven 

indien rechthebbenden niet hun rechten 

zouden kunnen uitoefenen door 

multiterritoriale licenties te verlenen 

wanneer de rechtenbeheerder aan wie zij 

hun rechten hebben gegund, geen 

multiterritoriale licenties verleent of 

aanbiedt en geen andere rechtenbeheerder 

(32) De bedoelingen en de doeltreffendheid 

van de regels betreffende multiterritoriale 

licentieverlening door rechtenbeheerders 

zouden in hoge mate worden ondergraven 

indien rechthebbenden niet hun rechten 

zouden kunnen uitoefenen door 

multiterritoriale licenties te verlenen 

wanneer de rechtenbeheerder aan wie zij 

hun rechten hebben gegund, geen 

multiterritoriale licenties verleent of 

aanbiedt en geen andere rechtenbeheerder 
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met dergelijke licentieverlening wil 

belasten. Daarom is het in dergelijke 

omstandigheden van belang dat 

rechthebbenden het recht kunnen 

uitoefenen om de multiterritoriale licenties 

die door onlinedienstverleners worden 

geëist, zelf of via een of meer andere 

partijen te verlenen zonder dat zij hun 

rechten uit de rechtenbeheerder hoeven 

terug te trekken. 

met dergelijke licentieverlening wil 

belasten. Daarom is het in dergelijke 

omstandigheden van belang dat 

rechthebbenden het recht kunnen 

uitoefenen om de multiterritoriale licenties 

die door onlinedienstverleners worden 

geëist, zelf of via een of meer andere 

partijen te verlenen, door hun machtiging 

tot het beheer van die rechten te 

beëindigen of die rechten uit de 

rechtenbeheerder terug te trekken. 

Or. fr 

Motivering 

De inbreng van rechten of werken moet exclusief blijven. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) In het belang van de onlinemarkt 

moeten de belangrijkste verplichtingen in 

verband met toegang tot informatie, 

gegevensverwerking, facturering en 

betaalcapaciteit ook gelden voor elke 

entiteit die geheel of gedeeltelijk eigendom 

is van een rechtenbeheerder en die 

multiterritoriale licenties voor 

onlinerechten inzake muziekwerken 

aanbiedt of verleent. 

(33) In het belang van de onlinemarkt 

moeten de belangrijkste verplichtingen in 

verband met multiterritoriale 

licentieverlening, toegang tot informatie, 

gegevensverwerking, facturering en 

betaalcapaciteit, overeenkomsten tussen 

rechtenbeheerders voor multiterritoriale 

licentieverlening, verplichtingen om een 

andere rechtenbeheerder te 

vertegenwoordigen, en toegang tot 

multiterritoriale licentieverlening ook 

gelden voor elke entiteit die direct of 

indirect eigendom is van of geheel of 

gedeeltelijk onder zeggenschap staat van 

een rechtenbeheerder en die 

multiterritoriale licenties voor 

onlinerechten inzake muziekwerken 

aanbiedt of verleent. 

Or. fr 
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Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) De doeltreffende handhaving van de 

bepalingen in de nationale wetgeving die 

zijn vastgesteld op grond van deze richtlijn, 

moet worden gewaarborgd. 

Rechtenbeheerders moeten hun leden 

specifieke procedures aanbieden voor de 

afhandeling van klachten en de beslechting 

van geschillen. Deze procedures moeten 

ook beschikbaar zijn voor andere 

rechthebbenden die door de 

rechtenbeheerder worden 

vertegenwoordigd. Het is ook gepast om te 

waarborgen dat in de lidstaten 

onafhankelijke, onpartijdige en 

doeltreffende organen voor 

geschillenbeslechting bestaan die 

handelsgeschillen tussen rechtenbeheerders 

en gebruikers over bestaande of 

voorgestelde licentievoorwaarden kunnen 

beslechten, alsook over situaties waarin 

licentieverlening is geweigerd. Verder zou 

de doeltreffendheid van de regels 

betreffende de multiterritoriale 

licentieverlening van onlinerechten inzake 

muziekwerken kunnen worden 

ondergraven als geschillen tussen 

rechtenbeheerders en hun tegenpartijen niet 

snel en doeltreffend zouden worden 

opgelost door onafhankelijke en 

onpartijdige organen. Derhalve is het 

gepast om, onverminderd het recht van 

toegang tot een gerecht, te voorzien in een 

goed toegankelijke, doelmatige en 

onpartijdige buitengerechtelijke procedure 

voor de beslechting van geschillen tussen 

rechtenbeheerders aan de ene kant en 

aanbieders van onlinemuziekdiensten, 

rechthebbenden of andere 

rechtenbeheerders aan de andere kant. 

(36) De doeltreffende handhaving van de 

bepalingen in de nationale wetgeving die 

zijn vastgesteld op grond van deze richtlijn, 

moet worden gewaarborgd. 

Rechtenbeheerders moeten hun leden 

specifieke procedures aanbieden voor de 

afhandeling van klachten en de beslechting 

van geschillen. Deze procedures moeten 

ook beschikbaar zijn voor andere 

rechthebbenden die door de 

rechtenbeheerder worden 

vertegenwoordigd en voor 

rechtenbeheerders namens wie hij rechten 

beheert op grond van een 

vertegenwoordigingsovereenkomst. Het is 

ook gepast om te waarborgen dat in de 

lidstaten onafhankelijke, onpartijdige en 

doeltreffende organen voor 

geschillenbeslechting bestaan die 

handelsgeschillen tussen rechtenbeheerders 

en gebruikers over bestaande of 

voorgestelde licentievoorwaarden alsook 

over situaties waarin licentieverlening is 

geweigerd, binnen een redelijke termijn 

kunnen beslechten. Verder zou de 

doeltreffendheid van de regels betreffende 

de multiterritoriale licentieverlening van 

onlinerechten inzake muziekwerken 

kunnen worden ondergraven als geschillen 

tussen rechtenbeheerders en hun 

tegenpartijen niet snel en doeltreffend 

zouden worden opgelost door 

onafhankelijke en onpartijdige organen. 

Derhalve is het gepast om, onverminderd 

het recht van toegang tot een gerecht, te 

voorzien in een goed toegankelijke, 

doelmatige en onpartijdige 

buitengerechtelijke procedure voor de 

beslechting van geschillen tussen 

rechtenbeheerders aan de ene kant en 

aanbieders van onlinemuziekdiensten, 

rechthebbenden of andere 
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rechtenbeheerders aan de andere kant. 

Or. fr 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 36 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (36 bis) De lidstaten mogen niet worden 

verplicht nieuwe organen voor 

geschillenbeslechting of nieuwe 

rechterlijke instanties in het leven te 

roepen om inzake geschillenbeslechting 

overeenkomstig deze richtlijn te handelen. 

Or. fr 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) Bovendien moeten de lidstaten 

passende procedures vaststellen waarmee 

het mogelijk is klachten in te dienen tegen 

rechtenbeheerders die zich niet aan de wet 

houden en waarmee wordt gewaarborgd 

dat in voorkomende gevallen doeltreffende, 

evenredige en afschrikwekkende sancties 

worden opgelegd. De lidstaten moeten 

bepalen welke instanties verantwoordelijk 

zijn voor het beheer van de 

klachtenprocedures en sancties. Om te 

waarborgen dat aan de voorwaarden voor 

multiterritoriale licentieverlening wordt 

voldaan, moeten specifieke bepalingen 

over het toezicht op hun tenuitvoerlegging 

worden vastgesteld. Daartoe moeten de 

bevoegde instanties van de lidstaten en de 

Europese Commissie samenwerken. 

(37) Bovendien moeten de lidstaten 

passende procedures vaststellen waarmee 

het mogelijk is klachten in te dienen tegen 

rechtenbeheerders die zich niet aan de wet 

houden, waarmee kan worden toegezien 

op de activiteiten van de 

rechtenbeheerders en waarmee wordt 

gewaarborgd dat in voorkomende gevallen 

doeltreffende, evenredige en 

afschrikwekkende sancties worden 

opgelegd. De lidstaten moeten bepalen 

welke instanties verantwoordelijk zijn voor 

het beheer van de klachtenprocedures, het 

toezicht op de activiteiten van de 

rechtenbeheerders en de oplegging van 

sancties. Om te waarborgen dat aan de 

voorwaarden voor multiterritoriale 

licentieverlening wordt voldaan, moeten 

specifieke bepalingen over het toezicht op 



 

PE510.562v01-00 20/66 PR\934456NL.doc 

NL 

hun tenuitvoerlegging worden vastgesteld. 

Daartoe moeten de bevoegde instanties van 

de lidstaten en de Europese Commissie 

samenwerken. 

Or. fr 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 37 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (37 bis) De lidstaten mogen niet worden 

verplicht nieuwe bevoegde instanties in 

het leven te roepen. Bovendien moeten de 

lidstaten de mogelijkheid hebben 

controles vooraf of achteraf op te leggen. 

De bevoegde instanties moeten onpartijdig 

zijn en over de nodige deskundigheid en 

middelen beschikken om de hun 

toevertrouwde taken te kunnen vervullen. 

Or. fr 

Motivering 

De verscheidenheid aan tradities en praktijken in de lidstaten inzake toezicht op de 

activiteiten van de rechtenbeheerders moet in acht worden genomen. De richtlijn zal echter 

haar uitwerking missen als de bevoegde instanties niet onpartijdig zijn en geen daadwerkelijk 

toezicht op de activiteiten van de rechtenbeheerders uitoefenen. 

 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 40 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (40 bis) Om ervoor te zorgen dat deze 

richtlijn, en met name artikel 25, lid 5 bis, 

uniform wordt toegepast, moeten aan de 

Commissie uitvoeringsbevoegdheden 

worden verleend. Deze bevoegdheden 
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moeten worden uitgeoefend 

overeenkomstig Verordening (EU) 

nr. 182/2011 van het Europees Parlement 

en de Raad van 16 februari 2011 tot 

vaststelling van de voorschriften en 

algemene beginselen die van toepassing 

zijn op de wijze waarop de lidstaten de 

uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren
1
. 

 __________________ 

 
1 
PB L 55 van 28.2.2011, blz.13. 

Or. fr 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 40 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (40 ter) Voor de vaststelling van de 

betrokken uitvoeringshandelingen moet 

de onderzoeksprocedure worden gebruikt, 

aangezien dit handelingen van algemene 

strekking zijn. 

Or. fr 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten kunnen besluiten dat de 

titels II en IV, met uitzondering van de 

artikelen 36 en 40, van toepassing zijn op 

buiten de Europese Unie gevestigde 

rechtenbeheerders die op hun 

grondgebied actief zijn. 

Or. fr 



 

PE510.562v01-00 22/66 PR\934456NL.doc 

NL 

Motivering 

Aan alle rechtenbeheerders die in de EU actief zijn, moet een verregaande reglementering 

worden opgelegd. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De relevante bepalingen van de titels II en 

IV zijn, met uitzondering van de 

artikelen 36 en 40, van toepassing op de 

activiteiten van entiteiten die direct of 

indirect onder zeggenschap staan van of 

geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van 

rechtenbeheerders wanneer die 

activiteiten binnen het toepassingsgebied 

van die titels vallen indien zij door een 

rechtenbeheerder worden uitgeoefend. 

Or. fr 

Motivering 

De nuttige werking van de richtlijn moet in acht worden genomen. Dit amendement beoogt de 

activiteiten van dochtermaatschappijen of andere entiteiten, ongeacht hun rechtsvorm 

(bijvoorbeeld een stichting), die door een rechtenbeheerder zijn opgericht. Wanneer deze 

entiteiten activiteiten uitoefenen die binnen het toepassingsgebied van de titels II en IV vallen, 

bijvoorbeeld de belegging van rechteninkomsten, moeten de relevante bepalingen van die 

titels ook voor hen gelden. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Titel III en de artikelen 36 en 40 van 

titel IV zijn niet van toepassing op 

rechtenbeheerders die op vrijwillige basis 

aan een omroep een multiterritoriale 

licentie voor de onlinerechten inzake 

muziekwerken verlenen voor bijkomstige 

diensten bij de offlinediensten van die 
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omroep. 

Or. fr 

Motivering 

In artikel 2 moet de uitzondering worden opgenomen die nu in artikel 33 voorkomt. 

Momenteel blijven omroepen toch vooral verbonden aan de notie van fysieke nabijheid en zij 

moeten de mogelijkheid krijgen zich tot een rechtenbeheerder te wenden voor bijkomstige 

onlinediensten bij de aangeboden offlinediensten. Ten slotte wijst de rapporteur erop dat de 

problematiek van de audiovisuele sector specifiek moet worden aangepakt met andere EU-

initiatieven. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) "rechtenbeheerder": iedere organisatie 

die bij wet of door middel van overdracht, 

licentieverlening of een andere 

contractuele regeling door meer dan één 

rechthebbende is gemachtigd met als enig 

doel of hoofddoel auteursrecht of naburige 

rechten in verband met auteursrecht te 

beheren en die eigendom is van of onder 

zeggenschap staat van haar leden; 

a) "rechtenbeheerder": iedere organisatie 

die bij wet of door middel van overdracht, 

licentieverlening of een andere 

contractuele regeling door meer dan één 

rechthebbende is gemachtigd met als enig 

doel of hoofddoel auteursrecht of naburige 

rechten in verband met auteursrecht te 

beheren en die: 

 a) eigendom is van of onder zeggenschap 

staat van haar leden, of; 

 b) een vereniging zonder winstoogmerk is; 

Or. fr 

Motivering 

De rechtsvorm van rechtenbeheerders verschilt van lidstaat tot lidstaat. De definitie moet alle 

gevallen dekken. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) "rechthebbende": iedere natuurlijke 

persoon of rechtspersoon anders dan een 

rechtenbeheerder die houder is van een 

auteursrecht of naburig recht of die 

krachtens een overeenkomst voor de 

exploitatie van rechten aanspraak kan 

maken op een aandeel in de 

rechteninkomsten van de door de 

rechtenbeheerder beheerde rechten; 

b) "rechthebbende": iedere natuurlijke 

persoon of rechtspersoon anders dan een 

rechtenbeheerder die houder is van een 

auteursrecht of naburig recht of die 

krachtens een overeenkomst voor de 

exploitatie van rechten of de wet aanspraak 

kan maken op een aandeel in de 

rechteninkomsten van de door de 

rechtenbeheerder beheerde rechten; 

Or. fr 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) "lid van een rechtenbeheerder": een 

rechthebbende of een entiteit die 

rechtstreeks rechthebbenden 

vertegenwoordigt, met inbegrip van andere 

rechtenbeheerders en verenigingen van 

rechthebbenden, die voldoet aan de 

lidmaatschapscriteria van de 

rechtenbeheerder; 

c) "lid van een rechtenbeheerder": een 

rechthebbende of een entiteit die 

rechtstreeks rechthebbenden 

vertegenwoordigt, met inbegrip van andere 

rechtenbeheerders en verenigingen van 

rechthebbenden, die voldoet aan de 

lidmaatschapscriteria van de 

rechtenbeheerder en door de 

rechtenbeheerder is aanvaard; 

Or. fr 

Motivering 

Een rechthebbende kan wel aan de lidmaatschapscriteria van een rechtenbeheerder voldoen 

zonder daarom daadwerkelijk lid te zijn. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – letter e 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) "directeur": iedere individuele algemeen 

directeur, ieder afzonderlijk lid van de 

raad van beheer, de raad van bestuur of de 

raad van commissarissen van een 

rechtenbeheerder; 

e) "directeur": iedere natuurlijke persoon 

die krachtens de nationale wetgeving of 

het statuut van de rechtenbeheerder: 

 a) lid van de raad van beheer of 

 b) lid van de raad van bestuur of de raad 

van commissarissen van een 

rechtenbeheerder is; 

Or. fr 

Motivering 

Er moet rekening worden gehouden met enerzijds tweeledige systemen, met een raad van 

commissarissen, en anderzijds monistische stelsels, met een raad van beheer. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g) "beheerskosten": het bedrag dat door een 

rechtenbeheerder in rekening wordt 

gebracht om de kosten te dekken van de 

door hem geleverde diensten voor het 

beheer van auteursrecht en naburige 

rechten; 

g) "beheerskosten": het bedrag dat door een 

rechtenbeheerder in rekening gebracht of 

op de rechteninkomsten of de inkomsten 

uit beleggingen ingehouden wordt om de 

kosten te dekken van de door hem 

geleverde diensten voor het beheer van 

auteursrecht en naburige rechten; 

Or. fr 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) "gebruiker": iedere natuurlijke persoon 

of rechtspersoon die handelingen uitvoert 

i) "gebruiker": iedere natuurlijke persoon 

of rechtspersoon die handelingen uitvoert 
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waarvoor de toestemming, de vergoeding 

of de schadeloosstelling van 

rechthebbenden vereist is en die niet 

handelt als consument; 

waarvoor de toestemming, de vergoeding 

of de schadeloosstelling van 

rechthebbenden vereist is en die niet 

handelt als consument, dat wil zeggen voor 

doeleinden die geen verband houden met 

zijn beroep of bedrijf; 

Or. fr 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – letter j 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

j) "repertoire": de werken of andere 

beschermde materie waarvan een 

rechtenbeheerder rechten beheert; 

j) "repertoire": de werken, soorten werk of 

andere beschermde materie waarvan een 

rechtenbeheerder rechten beheert; 

Or. fr 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – letter m 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

m) "onlinemuziekdienst": een dienst van 

de informatiemaatschappij in de zin van 

artikel 1, lid 2, van Richtlijn 98/34/EG, 

waarvoor muziekwerken in licentie moeten 

worden gegeven. 

m) "onlinemuziekdienst": een dienst in de 

zin van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 

98/34/EG, waarvoor muziekwerken in 

licentie moeten worden gegeven. 

Or. fr 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Rechthebbenden hebben het recht om 2. Rechthebbenden hebben het recht om 
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een rechtenbeheerder van hun keuze te 

machtigen de rechten, rechtencategorieën 

of soorten werk en andere materie van hun 

keuze te beheren voor de lidstaten van hun 

keuze, ongeacht de lidstaat van verblijf of 

vestiging of de nationaliteit van de 

rechtenbeheerder of de rechthebbende. 

een rechtenbeheerder van hun keuze te 

machtigen de rechten, rechtencategorieën, 

werken of soorten werk en andere materie 

van hun keuze te beheren voor de lidstaten 

van hun keuze, ongeacht de lidstaat van 

verblijf of vestiging of de nationaliteit van 

de rechtenbeheerder of de rechthebbende. 

De algemene ledenvergadering van de 

rechtenbeheerder besluit, overeenkomstig 

artikel 7, welke rechten, 

rechtencategorieën, werken, soorten werk 

of ander beschermd materiaal kunnen 

worden beheerd. 

 In dat besluit wordt rekening gehouden 

met de individuele vrijheid van de 

rechthebbenden om over hun werken en 

andere materie te beschikken, hun 

vrijheid om een rechtenbeheerder voor het 

beheer van hun rechten te kiezen, de 

specifieke kenmerken van de betrokken 

culturele sector en de nodige 

verbintenissen van de rechthebbenden 

zodat de rechtenbeheerder zijn taak 

doeltreffend kan vervullen. 

Or. fr 

Motivering 

Er moet worden bepaald dat het de rechthebbenden vrij staat een rechtenbeheerder voor het 

beheer van hun rechten te kiezen. Deze vrijheid mag echter niet absoluut zijn. Er moet 

rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de betrokken culturele sector. 

Bovendien kunnen de rechtenbeheerders, zoals aangegeven door het HvJEU, van de 

rechthebbenden verbintenissen verlangen wanneer die noodzakelijk zijn om de hun 

toevertrouwde taken te kunnen vervullen. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Rechthebbenden hebben het recht om de 

aan een rechtenbeheerder verleende 

machtiging voor het beheer van rechten, 

rechtencategorieën of soorten werk en 

3. Rechthebbenden hebben het recht om de 

aan een rechtenbeheerder verleende 

machtiging voor het beheer van rechten, 

rechtencategorieën, werken of soorten 
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andere materie te beëindigen of uit een 

rechtenbeheerder de rechten, 

rechtencategorieën of soorten werk en 

andere materie van hun keuze terug te 

trekken voor de lidstaten van hun keuze, 

met inachtneming van een redelijke 

opzegtermijn van ten hoogste zes maanden. 

De rechtenbeheerder kan besluiten dat een 

dergelijke beëindiging of terugtrekking 

alleen kan ingaan halverwege of aan het 

einde van het boekjaar, waarbij de datum 

geldt die het kortst na afloop van de 

opzegtermijn valt. 

werk en andere materie te beëindigen of uit 

een rechtenbeheerder de rechten, 

rechtencategorieën, werken of soorten 

werk en andere materie van hun keuze 

terug te trekken voor de lidstaten van hun 

keuze, met inachtneming van een redelijke 

opzegtermijn van ten hoogste zes maanden. 

De rechtenbeheerder kan besluiten dat een 

dergelijke beëindiging of terugtrekking 

alleen kan ingaan aan het einde van het 

boekjaar. 

Or. fr 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De beëindiging van de machtiging of de 

terugtrekking zijn niet van invloed op de 

geldigheid van de licenties die door de 

rechtenbeheerders zijn verleend vóór de 

datum waarop de beëindiging van de 

machtiging of de terugtrekking ingaan. 

Or. fr 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De lidstaten zien erop toe dat de 

rechthebbende uitdrukkelijk specifiek 

toestemming verleent voor elk recht of elke 

rechtencategorie of soort werk en andere 

materie waarvoor hij de rechtenbeheerder 

machtigt tot beheer en dat die toestemming 

schriftelijk kan worden aangetoond. 

6. De lidstaten zien erop toe dat de 

rechthebbende uitdrukkelijk specifiek 

toestemming verleent voor elk recht of 

werk of elke rechtencategorie of soort werk 

en andere materie waarvoor hij de 

rechtenbeheerder machtigt tot beheer en 

dat die toestemming schriftelijk kan 
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worden aangetoond. 

Or. fr 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 7 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een rechtenbeheerder informeert 

rechthebbenden over hun rechten op grond 

van de leden 1 tot en met 6 alvorens hun 

toestemming te verkrijgen om een recht of 

rechtencategorie of soort werk en andere 

materie te beheren. 

Een rechtenbeheerder informeert 

rechthebbenden over hun rechten op grond 

van de leden 1 tot en met 6 alvorens hun 

toestemming te verkrijgen om een recht of 

rechtencategorie, werken of soort werk en 

andere materie te beheren. 

Or. fr 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het statuut van de rechtenbeheerder 

voorziet in passende en doeltreffende 

mechanismen voor deelname van de leden 

aan het besluitvormingsproces van de 

rechtenbeheerder. De vertegenwoordiging 

van de verschillende categorieën leden in 

het besluitvormingsproces is billijk en 

evenwichtig. 

3. Het statuut van de rechtenbeheerder 

voorziet in passende en doeltreffende 

mechanismen voor deelname van de leden 

aan het besluitvormingsproces van de 

rechtenbeheerder. De vertegenwoordiging 

van de verschillende categorieën leden in 

het besluitvormingsproces is evenredig. 

Or. fr 

Motivering 

Een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende categorieën rechthebbenden staat 

borg voor behoorlijk bestuur in ieders belang. 
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Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

algemene vergadering van de leden van 

rechtenbeheerders wordt gehouden volgens 

de in de leden 2 tot en met 8 vastgestelde 

regels. 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

algemene vergadering van de leden van 

rechtenbeheerders wordt gehouden volgens 

de in de leden 2 tot en met 8 vastgestelde 

regels. Indien een rechtenbeheerder 

vanwege zijn rechtsvorm niet over een 

algemene ledenvergadering beschikt, 

kunnen de lidstaten besluiten dat de in de 

leden 3 tot en met 6 vermelde 

bevoegdheden worden toegekend aan het 

orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent. 

Or. fr 

Motivering 

Rechtenbeheerders kunnen in verschillende rechtsvormen zijn opgericht en beschikken niet 

altijd over een algemene vergadering. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 5 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het beleid inzake de verdeling van aan 

rechthebbenden verschuldigde bedragen, 

tenzij de algemene vergadering dit besluit 

delegeert aan het orgaan dat de 

toezichtfunctie uitoefent; 

a) het algemene beleid inzake de verdeling 

van aan rechthebbenden verschuldigde 

bedragen; 

Or. fr 

Motivering 

De algemene ledenvergadering moet de richtsnoeren bepalen. Het dagelijks beheer moet door 

de andere organen worden uitgeoefend. 
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Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 5 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het gebruik van de aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen die niet kunnen 

worden verdeeld zoals bepaald in artikel 

12, lid 2, tenzij de algemene vergadering 

dit besluit delegeert aan het orgaan dat de 

toezichtfunctie uitoefent; 

b) het algemene beleid inzake het gebruik 

van de aan rechthebbenden verschuldigde 

bedragen die niet kunnen worden verdeeld 

zoals bepaald in artikel 12, lid 2; 

Or. fr 

Motivering 

Deze bepaling verbetert de transparantie van rechtenbeheerders en moet een recht van de 

algemene ledenvergadering blijven. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 5 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het algemene beleggingsbeleid ten 

aanzien van rechteninkomsten, met 

inbegrip van het beleid inzake de 

verstrekking van leningen of de 

verschaffing van zekerheden of garanties 

voor leningen; 

c) het algemene beleggingsbeleid ten 

aanzien van rechteninkomsten en het 

algemene risicobeheerbeleid; 

Or. fr 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 5 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de regels betreffende inhoudingen op 

rechteninkomsten. 

d) de regels betreffende inhoudingen op 

rechteninkomsten en op inkomsten uit 

beleggingen. 
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Or. fr 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 5 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) iedere verwerving van onroerend 

goed door de rechtenbeheerder; 

Or. fr 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 5 – letter d ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d ter) de oprichting van 

dochtermaatschappijen, de overname van 

andere entiteiten, de verwerving van 

aandelen of rechten in andere entiteiten, 

fusies en samenwerkingsverbanden; 

Or. fr 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 5 – letter d quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d quater) het nemen en verstrekken van 

leningen en het verstrekken van 

zekerheden of garanties voor leningen; 

Or. fr 
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Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 5 – letter d quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d quinquies) de bepaling van de rechten, 

rechtencategorieën, werken, soorten werk 

of ander beschermd materiaal die door de 

rechtenbeheerder kunnen worden 

beheerd. 

Or. fr 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De besluiten die onder lid 4 en lid 5, 

letters d bis, d ter en d quater, vallen, 

kunnen op ad-hocbasis of statutair 

worden gedelegeerd aan het orgaan dat 

krachtens artikel 8 de toezichtfunctie 

uitoefent. 

Or. fr 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De algemene vergadering houdt toezicht 

op de activiteiten van de rechtenbeheerder 

door ten minste te besluiten over de 

benoeming en het ontslag van de 

accountant en de goedkeuring van het 

transparantiejaarverslag en het 

accountantsverslag. 

6. De algemene vergadering houdt toezicht 

op de activiteiten van de rechtenbeheerder 

door ten minste te besluiten over de 

benoeming en het ontslag van de 

accountant en de goedkeuring van het 

transparantiejaarverslag. 

Or. fr 
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Motivering 

De accountant vervult zijn taak volledig onafhankelijk en zijn verslag hoeft niet te worden 

goedgekeurd door een orgaan van de rechtenbeheerder. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Ieder lid van een rechtenbeheerder heeft 

het recht om een andere natuurlijke 

persoon of rechtspersoon als 

gevolmachtigde aan te wijzen om de 

algemene vergadering uit zijn naam bij te 

wonen en tijdens de vergadering zijn stem 

uit te brengen. 

8. Ieder lid van een rechtenbeheerder heeft 

het recht om een andere natuurlijke 

persoon of rechtspersoon als 

gevolmachtigde aan te wijzen om de 

algemene vergadering uit zijn naam bij te 

wonen en tijdens de vergadering zijn stem 

uit te brengen op voorwaarde dat dit geen 

belangenconflict schept. De 

gevolmachtigde mag geen natuurlijke 

persoon of rechtspersoon zijn die tot een 

andere categorie rechthebbenden behoort. 

 De lidstaten kunnen rechtenbeheerders 

toestaan het aantal aan dezelfde 

natuurlijke persoon of rechtspersoon 

verleende mandaten te beperken. 

Or. fr 

Motivering 

Het moet toegestaan zijn zich te laten vertegenwoordigen, maar daarbij moeten 

belangenconflicten worden voorkomen. Daarom stelt de rapporteur voor het verlenen van 

mandaten tussen verschillende categorieën rechthebbenden te verbieden. Evenzo moet het 

aantal mandaten per persoon worden beperkt om misbruik te voorkomen. 

 

Amendement  53 

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 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

rechtenbeheerder een toezichtfunctie instelt 

die verantwoordelijk is voor permanent 
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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. 

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 evenredig 

vertegenwoordigd in het orgaan dat deze 

functie uitoefent. 

Or. fr 

Motivering 

Een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende categorieën rechthebbenden in het 

orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent, is een garantie op een transparantere werking in het 

belang van alle leden. 

 

Amendement  54 

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. fr 

 

Amendement  55 

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. fr 
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Amendement  56 

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. fr 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) de bevoegdheden die het door de 

algemene ledenvergadering zijn 

gedelegeerd. 

Or. fr 

Motivering 

De algemene vergadering is het orgaan waarin een groot aantal bevoegdheden 

geconcentreerd moeten zijn. Om een doeltreffende werking van de rechtenbeheerders te 

garanderen en rekening te houden met de verschillende mogelijke organisatievormen moeten 

een aantal van die bevoegdheden worden gedelegeerd aan het in artikel 8 bedoelde orgaan. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De in dit artikel bedoelde 

bevoegdheden kunnen, in 

overeenstemming met het nationale recht, 

worden uitgeoefend door een raad van 

beheer, een raad van bestuur of een raad 

van commissarissen. 
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Or. fr 

Motivering 

In Europa bestaan er monistische modellen (met een raad van beheer) en duale (met een raad 

van bestuur en een raad van commissarissen). De richtlijn moet ervoor zorgen dat beide 

modellen naast elkaar kunnen bestaan. 

 

Amendement  59 

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. fr 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – lid 1 

 

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 de 

rechtenbeheerders garanderen dat de 

personen die daadwerkelijk leidinggeven 

aan de activiteiten van een 

rechtenbeheerder en zijn directeuren, de 

rechtenbeheerder op solide en prudente 

wijze leiden met behulp van goede 

administratieve en boekhoudkundige 

procedures en interne 

controlemechanismen. 
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 De personen die daadwerkelijk 

leidinggeven aan de activiteiten van de 

rechtenbeheerder, nemen binnen een 

redelijke termijn besluiten over de 

licentievoorwaarden en het sluiten van 

overeenkomsten. 

Or. fr 

Motivering 

Het besluitvormingsproces inzake licentieverlening moet worden versneld. De rapporteur wil 

geen specifieke termijn opleggen omdat die, afhankelijk van de sector, erg lang of erg kort 

zou zijn, maar stelt dat die termijn redelijk moet zijn. 

Juridisch gezien dienen de rechtenbeheerders de in lid 1 genoemde verplichting na te komen. 

 

 

Amendement  61 

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 de personen 

die daadwerkelijk leidinggeven aan de 

activiteiten van een rechtenbeheerder en 

zijn directeuren 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. fr 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Rechtenbeheerders innen en beheren 

rechteninkomsten zorgvuldig. 

1. Rechtenbeheerders innen, beheren en 

verdelen rechteninkomsten zorgvuldig. 

Or. fr 

 

Amendement  63 

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 de 

rechteninkomsten en inkomsten uit 

beleggingen, met inbegrip van rente, 

gescheiden van zijn eigen 

vermogensbestanddelen, de inkomsten uit 

zijn beheersdiensten of de inkomsten uit 

overige activiteiten. 

Or. fr 

 

 

Amendement  64 

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. Rechteninkomsten en inkomsten uit 

beleggingen, met inbegrip van rente, 

mogen alleen bij besluit van de algemene 

vergadering overeenkomstig artikel 7, 

lid 5, onder d), voor de inhouding van 

beheerskosten worden gebruikt. 

Or. fr 
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Amendement  65 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het is de rechtenbeheerder niet 

toegestaan om de rechteninkomsten en 

inkomsten uit beleggingen, met inbegrip 

van rente, te gebruiken voor eigen 

rekening. 

Or. fr 

 

Amendement  66 

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 het 

belang van de leden, in overeenstemming 

met het in artikel 7, lid 5, onder c), 

bedoelde algemene beleggingsbeleid en de 

volgende bepalingen: 

Or. fr 

 

Amendement  67 

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 op zodanige wijze 

belegd dat een potentieel belangenconflict 

wordt voorkomen; 
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Or. fr 

 

Amendement  68 

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 en op de 

inkomsten uit beleggingen als bedoeld in 

artikel 19, onder e) en f). 

Or. fr 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De inhoudingen zijn redelijk, staan 

in verhouding tot de door de 

rechtenbeheerder aan de rechthebbenden 

verleende diensten en in voorkomend 

geval ook tot de in lid 2 bedoelde diensten, 

en worden vastgesteld volgens objectieve 

criteria.  

Or. fr 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Alvorens een rechthebbende als lid 
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te aanvaarden, delen de 

rechtenbeheerders de regels betreffende 

inhoudingen op rechteninkomsten en op 

inkomsten uit beleggingen mee. 

Or. fr 

 

Amendement  71 

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 

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. fr 

Motivering 

De door de Commissie voorgestelde termijn is erg lang. De rapporteur stelt voor deze te 

verkorten en wijst erop dat de nieuwe termijn kan oplopen tot 18 maanden na de datum van 

inning van de rechteninkomsten. 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 2 
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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 en mits 

de rechtenbeheerder alle nodige 

maatregelen heeft getroffen om de 

rechthebbenden te identificeren en te 

lokaliseren, besluit de algemene 

ledenvergadering over het gebruik van de 

bedragen in kwestie overeenkomstig 

artikel 7, lid 5, onder b). 

Or. fr 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De rechthebbenden hebben het recht de 

terugbetaling van die bedragen te 

vorderen binnen de termijnen en op de 

wijze die in het toepasselijke nationale 

recht zijn vastgesteld. 

Or. fr 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Licentieverlening Licentieverlening en voorwaarden voor 

rechtengebruik 

Or. fr 
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Motivering 

Rechthebbenden verlenen niet altijd licenties voor het gebruik van beschermde werken. 

 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – lid 1 

 

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. Zij 

verschaffen alle noodzakelijke informatie 

over hun respectieve diensten. 

Or. fr 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Licentievoorwaarden zijn gebaseerd op 

objectieve criteria, met name met 

betrekking tot tarieven. 

Licentievoorwaarden zijn gebaseerd op 

objectieve en niet-discriminerende 

criteria. Rechtenbeheerders die licenties 

voor rechten verlenen, zijn niet verplicht 

licentievoorwaarden die zijn 

overeengekomen met een gebruiker als 

precedent te gebruiken voor andere 

soorten diensten, met name 

onlinediensten, wanneer de gebruiker een 

nieuwe soort dienst aanbiedt die nog geen 

drie jaar voor het publiek beschikbaar is. 

Or. fr 

Motivering 

De rapporteur stelt voor artikel 32 over te brengen naar artikel 15, lid 2, en het 

toepassingsgebied ervan uit te breiden tot alle sectoren alsook online- en offlinediensten. De 

ontwikkeling van nieuwe diensten op de markt moet worden gestimuleerd. 
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Amendement  77 

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 zijn passend en 

worden berekend op basis van objectieve 

criteria die met name de omvang, de aard 

en de waarde van het rechtengebruik in 

het handelsverkeer weerspiegelen. 

Or. fr 

Motivering 

De rapporteur stelt voor de rechtspraak van het HvJEU in de richtlijn op te nemen. 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De criteria waarmee de in lid 2 bedoelde 

tarieven kunnen worden berekend, 

worden onverwijld aan de betrokken 

gebruiker meegedeeld. 

Or. fr 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Rechtenbeheerders beslissen onverwijld 

over aanvragen van gebruikers en geven 

de nodige informatie over de 

licentievoorwaarden op. 

Rechtenbeheerders bieden een licentie 

aan binnen een redelijke termijn, die niet 
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meer dan 90 dagen mag bedragen, te 

rekenen vanaf de datum van ontvangst 

van de aanvraag of van ontvangst van de 

door de rechtenbeheerder verlangde 

informatie. 

Or. fr 

Motivering 

De onderhandelingen tussen rechtenbeheerders en gebruikers moeten in goede banen worden 

geleid, al wordt de lidstaten speelruimte gelaten. 

 

Amendement  80 

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. fr 

 

Amendement  81 

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 in 

artikel 39 bedoelde bevoegde instanties 

toezicht houden op de naleving van de 

voorschriften van de leden 2 en 3. 

Or. fr 
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Amendement  82 

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 gebruikers 

de rechtenbeheerder binnen een redelijke 

termijn alle informatie over het gebruik 

van de door hem vertegenwoordigde 

rechten, rechtencategorieën, werken, 

soorten werken of ander materiaal 

verstrekken die nodig is om de 

rechteninkomsten te innen en te verdelen. 

Or. fr 

Motivering 

Aan de gebruikers moet een informatieverplichting worden opgelegd zodat de 

rechtenbeheerders in overeenstemming met de voorschriften van de richtlijn kunnen 

handelen. 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 16 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Aan rechthebbenden verstrekte informatie 

over het beheer van hun rechten 

Aan leden verstrekte informatie over het 

beheer van hun rechten 

Or. fr 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule 
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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 bij een naar behoren 

gemotiveerd verzoek daartoe 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: 

Or. fr 

 

Amendement  85 

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. 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  86 

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 

2. Daarnaast maakt een rechtenbeheerder 

bij een naar behoren gemotiveerd verzoek 

daartoe van iedere rechthebbende of iedere 

rechtenbeheerder alle informatie bekend 

over werken waarvoor een of meer 

rechthebbenden niet zijn geïdentificeerd, 
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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 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. fr 

 

Amendement  87 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 19 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) regels betreffende de verdeling van de 

aan rechthebbenden verschuldigde 

bedragen; 

d) het algemene beleid betreffende de 

verdeling van de aan rechthebbenden 

verschuldigde bedragen; 

Or. fr 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 19 – lid 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) regels betreffende de beheerskosten; e) regels betreffende de beheerskosten en 

de inhoudingen op inkomsten uit 

beleggingen; 

Or. fr 

 

Amendement  89 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 19 – lid 1 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) het algemene beleid inzake het 

gebruik van de in artikel 12, lid 2, 

bedoelde bedragen; 
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Or. fr 

 

Amendement  90 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zien erop toe dat de 

naleving van deze voorschriften door de 

rechtenbeheerders daadwerkelijk kan 

worden beoordeeld door de in artikel 39 

bedoelde bevoegde instanties. 

Schrappen 

Or. fr 

Motivering 

Zie in dit verband artikel 40, lid 1. 

 

Amendement  91 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) het vermogen om zonder onnodige 

vertraging rekening te houden met iedere 

wijziging in de onder a) genoemde 

informatie; 

d) het vermogen om zonder onnodige 

vertraging rekening te houden met iedere 

wijziging in de onder a) en b) genoemde 

informatie; 

Or. fr 

 

Amendement  92 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een rechtenbeheerder die 

multiterritoriale licenties voor 

onlinerechten inzake muziekwerken 

verleent, verstrekt aan aanbieders van 

1. Een rechtenbeheerder die 

multiterritoriale licenties voor 

onlinerechten inzake muziekwerken 

verleent, verstrekt aan aanbieders van 
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onlinemuziekdiensten, rechthebbenden en 

andere rechtenbeheerders op elektronische 

wijze actuele informatie die de identificatie 

van het door hem vertegenwoordigde 

onlinemuziekrepertoire mogelijk maakt. 

Deze informatie omvat de 

vertegenwoordigde muziekwerken, de 

geheel of gedeeltelijk vertegenwoordigde 

rechten en de vertegenwoordigde lidstaten. 

onlinemuziekdiensten, leden en andere 

rechtenbeheerders op elektronische wijze 

actuele informatie die de identificatie van 

het door hem vertegenwoordigde 

onlinemuziekrepertoire mogelijk maakt. 

Deze informatie omvat: 

 a) de vertegenwoordigde muziekwerken, 

met name de naam van de kunstenaars en 

de titel van de opname; 

 b) de geheel of gedeeltelijk 

vertegenwoordigde rechten; en 

 c) de vertegenwoordigde lidstaten. 

 

(Het einde van artikel 23, lid 1, van de Commissietekst is in het amendement van het 

Parlement opgenomen onder a) tot en met c)). 

Or. fr 

 

Amendement  93 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 – lid 2 

 

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. 

Schrappen 

Or. fr 

Motivering 

De rapporteur voert een nieuw artikel over de bescherming van persoonsgegevens in dat van 

toepassing is op de verwerkingen die voortvloeien uit de toepassing van de richtlijn. 
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Amendement  94 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De Commissie kan 

standaardformulieren vaststellen voor de 

in lid 2 bedoelde verslagmethoden en de 

in lid 3 bedoelde factuurindelingen. Deze 

uitvoeringshandelingen worden volgens 

de in artikel 41 ter, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Or. fr 

Motivering 

De Commissie moet de mogelijkheid krijgen via uitvoeringshandelingen 

standaardformulieren vast te stellen voor de verslaglegging over het rechtengebruik en voor 

de aan de gebruikers toegezonden facturen. 

 

Amendement  95 

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. De 

lastnemende rechtenbeheerder biedt 

licenties aan onder dezelfde voorwaarden 

als voor zijn eigen repertoire. 

Or. fr 
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Motivering 

Het niet-discriminerende karakter van het rechtenbeheer moet worden verduidelijkt door te 

vermelden dat de licentievoorwaarden identiek moeten zijn. 

 

Amendement  96 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 30 

 

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 

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. 

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, de verleende 

machtiging voor het beheer van die 

rechten kunnen beëindigen of die rechten 

kunnen terugtrekken om zelf of via een 

rechtenbeheerder die wel voldoet aan de 

voorwaarden van deze titel of enige andere 

partij die zij machtigen, multiterritoriale 

licenties voor hun onlinerechten inzake 

muziekwerken te verlenen. 

Or. fr 

Motivering 

Het beheer moet exclusief blijven. 
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Amendement  97 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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. 

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

onder c), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 en 36 zijn ook van toepassing op 

entiteiten die geheel of gedeeltelijk 

eigendom zijn van of direct of indirect 

onder zeggenschap staan van een 

rechtenbeheerder en die multiterritoriale 

licenties voor onlinerechten inzake 

muziekwerken aanbieden of verlenen. 

Or. fr 

 

Amendement  98 

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. fr 

Motivering 

Dit artikel is ingevoegd in artikel 15. 
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Amendement  99 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 33 Schrappen 

Afwijkingsprocedure voor 

onlinemuziekrechten voor radio- en 

televisieprogramma's 

 

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. 

 

Or. fr 

Motivering 

Zie amendement op artikel 2. 

 

Amendement  100 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 34 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Geschillenbeslechting voor leden en 

rechthebbenden 

Klachtenprocedures 

Or. fr 
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Amendement  101 

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, 

lidmaatschapsvoorwaarden, de inning van 

aan rechthebbenden verschuldigde 

bedragen, inhoudingen en verdelingen. 

1. De lidstaten zien erop toe dat 

rechtenbeheerders aan hun leden, 

rechthebbenden en rechtenbeheerders 

namens wie zij rechten beheren op grond 

van een 

vertegenwoordigingsovereenkomst, 

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, 

lidmaatschapsvoorwaarden, de inning van 

aan rechthebbenden verschuldigde 

bedragen, inhoudingen en verdelingen. 

Or. fr 

 

Amendement  102 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 34 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Rechtenbeheerders beantwoorden de 

klachten van leden of rechthebbenden 

schriftelijk. Wanneer de rechtenbeheerder 

de klacht afwijst, motiveert hij de 

afwijzing. 

2. Rechtenbeheerders beantwoorden de 

klachten van leden, rechthebbenden of 

rechtenbeheerders namens wie zij rechten 

beheren op grond van een 

vertegenwoordigingsovereenkomst, 

schriftelijk. Wanneer de rechtenbeheerder 

de klacht afwijst, motiveert hij de 

afwijzing. 

Or. fr 
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Amendement  103 

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. 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  104 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 35 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Geschillenbeslechting voor gebruikers Alternatieve geschillenbeslechting 

Or. fr 

 

 

Amendement  105 

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 kunnen bepalen dat uit de 

toepassing van deze richtlijn 

voortvloeiende geschillen tussen 

rechtenbeheerders, leden van 

rechtenbeheerders, rechthebbenden of 

gebruikers aan een snelle, onafhankelijke 

en onpartijdige alternatieve 

geschillenbeslechtingsprocedure worden 

onderworpen. 

Or. fr 
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Amendement  106 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 35 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaten zien er voor de 

doeleinden van titel III op toe dat de 

volgende geschillen van een 

rechtenbeheerder die multiterritoriale 

licenties voor onlinerechten inzake 

muziekwerken verleent of aanbiedt te 

verlenen, kunnen worden onderworpen 

aan een onafhankelijke en onpartijdige 

alternatieve 

geschillenbeslechtingsprocedure: 

 a) geschillen met een feitelijke of 

potentiële aanbieder van 

onlinemuziekdiensten over de toepassing 

van de artikelen 22, 23 en 25; 

 b) geschillen met een of meer 

rechthebbenden over de toepassing van de 

artikelen 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 en 30; 

 c) geschillen met een andere 

rechtenbeheerder over de toepassing van 

de artikelen 24, 25, 26, 28 en 29. 

Or. fr 

 

Amendement  107 

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. 

Schrappen 
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Or. fr 

 

Amendement  108 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 36 Schrappen 

Alternatieve geschillenbeslechting  

1. De lidstaten zien er voor de doeleinden 

van titel III op toe dat de volgende 

geschillen van een rechtenbeheerder die 

multiterritoriale licenties voor 

onlinerechten inzake muziekwerken 

verleent of aanbiedt te verlenen, kunnen 

worden voorgelegd aan een onafhankelijk 

en onpartijdig orgaan voor alternatieve 

geschillenbeslechting: 

 

a) geschillen met een feitelijke of 

potentiële aanbieder van 

onlinemuziekdiensten over de toepassing 

van de artikelen 22, 23 en 25; 

 

b) geschillen met een of meer 

rechthebbenden over de toepassing van de 

artikelen 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 en 30; 

 

c) geschillen met een andere 

rechtenbeheerder over de toepassing van 

de artikelen 24, 25, 26, 28 en 29. 

 

2. Rechtenbeheerders informeren de 

betrokken partijen over de 

beschikbaarheid van alternatieve 

procedures voor geschillenbeslechting als 

bedoeld in lid 1. 

 

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 

procedures weerhouden partijen er niet 

van hun rechten uit te oefenen en te 

verdedigen door een gerechtelijke 

procedure te beginnen. 

 

Or. fr 
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Amendement  109 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 36 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 36 bis 

 Geschillenbeslechting 

 1. De lidstaten zien erop toe dat geschillen 

tussen rechtenbeheerders en gebruikers 

met betrekking tot met name bestaande en 

voorgestelde licentievoorwaarden, met 

inbegrip van tarieven en weigeringen om 

een licentie te verlenen, kunnen worden 

voorgelegd aan een rechter of aan een 

onafhankelijk en onpartijdig orgaan voor 

geschillenbeslechting. 

 2. De artikelen 34, 35 en 36 bis, lid 1, 

doen geen afbreuk aan het recht van de 

partijen om hun rechten uit te oefenen en 

te verdedigen door een gerechtelijke 

procedure te beginnen. 

Or. fr 

 

Amendement  110 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 37 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Klachten Handhaving van de richtlijn 

Or. fr 

 

Amendement  111 

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 

1. De lidstaten wijzen bevoegde instanties 

aan die erop toezien dat op hun 
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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. 

grondgebied gevestigde rechtenbeheerders 

voldoen aan de bepalingen van de 

nationale regelgeving die is vastgesteld bij 

de tenuitvoerlegging van deze richtlijn. 

Or. fr 

 

Amendement  112 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 37 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. 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. 

Or. fr 

 

Amendement  113 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 37 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 

respectieve bevoegde instanties adequate 

bestuurlijke sancties en maatregelen 

kunnen treffen wanneer niet wordt 

voldaan aan de bepalingen van de 

nationale regelgeving die is vastgesteld bij 

de tenuitvoerlegging van deze richtlijn, en 

zien erop toe dat die worden toegepast. De 

sancties en maatregelen zijn doeltreffend, 

evenredig en afschrikwekkend. 
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 De lidstaten stellen de Commissie voor 

[datum] in kennis van die regels en stellen 

haar onverwijld in kennis van iedere 

volgende wijziging die op die regels van 

invloed is. 

Or. fr 

 

Amendement  114 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 37 – lid 1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quater. De lidstaten stellen de 

Commissie voor [datum] in kennis van de 

bevoegde instanties als bedoeld in de 

artikelen 15, 21, 37, 38 en 40. 

Or. fr 

 

Amendement  115 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 37 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten treffen alle nodige 

maatregelen om te waarborgen dat de in 

lid 1 bedoelde klachtenprocedures worden 

beheerd door de bevoegde instanties met 

het gezag om toe te zien op de naleving 

van de bepalingen in het nationale recht 

die zijn vastgesteld op grond van de 

voorschriften van deze richtlijn. 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  116 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 38 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 38 Schrappen 

Sancties of maatregelen  

1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 

respectieve bevoegde instanties adequate 

bestuurlijke sancties en maatregelen 

kunnen treffen wanneer niet wordt 

voldaan aan de bepalingen van de 

nationale regelgeving die is vastgesteld bij 

de tenuitvoerlegging van deze richtlijn, en 

zien erop toe dat die worden toegepast. De 

sancties en maatregelen zijn doeltreffend, 

evenredig en afschrikwekkend. 

 

2. De lidstaten stellen de Commissie voor 

[datum] in kennis van de in lid 1 bedoelde 

regels en stellen haar onverwijld in kennis 

van iedere volgende wijziging die op die 

regels van invloed is. 

 

Or. fr 

 

Amendement  117 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 39 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten stellen de Commissie voor 

[datum] in kennis van de bevoegde 

instanties als bedoeld in de artikelen 21, 

37, 38 en 40. 

De lidstaten stellen de Commissie voor 

[datum] in kennis van de bevoegde 

instanties als bedoeld in de artikelen 15, 

21, 37, 38 en 40. De Commissie publiceert 

die informatie op haar website. 

Or. fr 

 

Amendement  118 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 39 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie publiceert die informatie 

op haar website. 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  119 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 40 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat de in 

artikel 39 bedoelde bevoegde instanties 

voortdurend toezicht houden op de 

naleving van de in titel III van deze 

richtlijn vastgestelde voorschriften door op 

hun grondgebied gevestigde 

rechtenbeheerders die multiterritoriale 

licenties voor onlinerechten inzake 

muziekwerken verlenen. 

1. De lidstaten zien erop toe dat de in 

artikel 39 bedoelde bevoegde instanties 

toezicht houden op de naleving van de in 

titel III van deze richtlijn vastgestelde 

voorschriften door op hun grondgebied 

gevestigde rechtenbeheerders die 

multiterritoriale licenties voor 

onlinerechten inzake muziekwerken 

verlenen. 

Or. fr 

 

 

Amendement  120 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 41 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 41 bis 

 Bescherming van persoonsgegevens 

 De uit de toepassing van deze richtlijn 

voortvloeiende verwerking van 

persoonsgegevens gebeurt in 

overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 24 oktober 1995 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van 
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persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens
1
. 

 ______________ 

 
1
 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. 

Or. fr 

 

 

Amendement  121 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 41 ter (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 41 ter 

 Comité 

 1. De Commissie wordt bijgestaan door 

een comité. Dat comité is een comité in de 

zin van Verordening (EU) nr. 182/2011. 

 2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 

artikel 5 van Verordening (EU) 

nr. 182/2011 van toepassing. 

Or. fr 

 

Amendement  122 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 42 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen in werking 

treden om uiterlijk op [twaalf maanden na 

de inwerkingtreding van de richtlijn] aan 

deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 

Commissie de tekst van die bepalingen 

onverwijld mee. 

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen in werking 

treden om uiterlijk op [achttien maanden 

na de inwerkingtreding van de richtlijn] 

aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 

Commissie de tekst van die bepalingen 

onverwijld mee. 

Or. fr 
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