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DIREKTIVER
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/26/EU
af 26. februar 2014
om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for
rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked
(EØS-relevant tekst)

beslægtede rettigheder omfatter udstedelse af licenser til
brugere, kontrol af brugere, overvågning af anvendelsen
af rettigheder, håndhævelse af ophavsret og beslægtede
rettigheder, opkrævning af rettighedsindtægter hidrørende
fra udnyttelsen af rettigheder og fordeling af skyldige
beløb til rettighedshavere. Kollektive forvaltningsorgani
sationer giver rettighedshavere mulighed for at få et
vederlag for anvendelser, som de ellers ikke ville være i
stand til selv at kontrollere eller håndhæve, herunder på
udenlandske markeder.

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 50, stk. 1, samt artikel 53, stk.
1, og artikel 62,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de
nationale parlamenter,

(3)

Artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funk
tionsmåde (TEUF) pålægger Unionen at tage hensyn til
den kulturelle mangfoldighed i sin indsats og bidrage til,
at medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, idet den
respekterer den nationale og regionale mangfoldighed
og samtidig fremhæver den fælles kulturarv. De kollektive
forvaltningsorganisationer spiller og bør også fremover
spille en vigtig rolle i at fremme de kulturelle udtryk
sformers mangfoldighed ved både at give de mindste
og mindre populære repertoirer adgang til markedet og
ved at yde sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige
tjenester til fordel for deres rettighedshavere og offentlig
heden.

(4)

Kollektive forvaltningsorganisationer, som er etableret i
Unionen, bør kunne nyde godt af de friheder, som trak
taterne sikrer, når de repræsenterer rettighedshavere, som
er bosiddende eller etableret i andre medlemsstater, eller
udsteder licenser til brugere, som er bosiddende eller
etableret i andre medlemsstater.

(5)

Der er betydelige forskelle i de nationale regler for driften
af kollektive forvaltningsorganisationer, særlig med
hensyn til deres gennemsigtighed og ansvar over for
medlemmer og rettighedshavere. Dette har ført til en
række vanskeligheder, navnlig for udenlandske rettigheds
havere, når de forsøger at håndhæve deres rettigheder, og
til dårlig finansiel forvaltning af opkrævede indtægter.
Endvidere har en række problemer i forbindelse med
den måde, hvorpå de kollektive forvaltningsorganisa
tioner fungerer, ført til en række mangler i udnyttelsen
af ophavsret og beslægtede rettigheder på tværs af det
indre marked til skade for de kollektive forvaltningsorga
nisationers medlemmer, rettighedshavere og brugere.

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (1),
efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

EU-direktiverne, der er vedtaget vedrørende ophavsret og
beslægtede rettigheder, giver allerede et højt niveau af
beskyttelse for rettighedshavere og danner en retlig
ramme for udnyttelsen af det indhold, som er beskyttet
af disse rettigheder. Disse direktiver bidrager til at udvikle
og fastholde kreativiteten. I et indre marked uden
konkurrenceforvridninger vil beskyttelsen af innovation
og intellektuel kreativitet også fremme investeringer i
innovative tjenester og produkter.
Udbredelsen af indhold, der er beskyttet af ophavsret og
beslægtede rettigheder, herunder bøger, audiovisuelle
produktioner og musikindspilninger, og de hermed
forbundne tjenester, kræver udstedelse af licensrettigheder
fra forskellige indehavere af ophavsret og beslægtede
rettigheder, f.eks. forfattere, udøvere, producenter og
forlæggere. Det er normalt, at rettighedshaveren kan
vælge mellem individuel eller kollektiv forvaltning af
sine rettigheder, medmindre medlemsstaterne træffer
bestemmelse om andet i overensstemmelse med EUlovgivningen samt Unionens og medlemsstaternes inter
nationale forpligtelser. Forvaltning af ophavsret og

(1) EUT C 44 af 15.2.2013, s. 104.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 4.2.2014 (endnu ikke offentliggjort
i EUT) og Rådets afgørelse af 20.2.2014.
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Behovet for at forbedre den måde, hvorpå de kollektive
forvaltningsorganisationer fungerer, er allerede blevet
påpeget i Kommissionens henstilling 2005/737/EF (1).
Denne henstilling indeholder en række principper,
herunder rettighedshavernes ret til frit at vælge deres
kollektive forvaltningsorganisationer, lige behandling af
kategorier af rettighedshavere og ligelig fordeling af
royalties. Den henstiller også til de kollektive forvalt
ningsorganisationer at give brugerne tilstrækkelig infor
mation om tariffer og repertoirer forud for forhandlinger
mellem disse. Den indeholder endvidere henstillinger med
hensyn til rapporteringspligt, rettighedshavernes repræ
sentation i de kollektive forvaltningsorganisationers
beslutningstagende organer og tvistbilæggelse. Det er
imidlertid meget forskelligt, hvorledes der er fulgt op
på denne henstilling.

(7)

Beskyttelsen af de interesser, som medlemmer af kollek
tive forvaltningsorganisationer, rettighedshavere og tred
jeparter har, kræver, at medlemsstaternes lovgivning om
forvaltning af ophavsret og udstedelsen af multiterrito
riale licenser for onlinemusikrettigheder koordineres
med henblik på at opnå en ensartet beskyttelse i hele
Unionen. Direktivet bør således have artikel 50, stk. 1,
i TEUF som retsgrundlag.

(8)

Formålet med dette direktiv er at samordne de nationale
regler om kollektive forvaltningsorganisationers adgang
til at udøve virksomhed med forvaltning af ophavsret
og beslægtede rettigheder og reglerne vedrørende deres
styring og tilsyn, og direktivet bør således have artikel 53,
stk. 1, i TEUF som retsgrundlag. Eftersom dette er et
område, hvor der tilbydes tjenester i Unionen, bør
dette direktiv desuden have artikel 62 i TEUF som rets
grundlag.

(9)

Formålet med direktivet er at fastsætte krav til kollektive
forvaltningsorganisationer med henblik på at sikre en høj
standard for forvaltning, økonomisk forvaltning,
gennemsigtighed og rapportering. Dette bør imidlertid
ikke forhindre medlemsstater i at opretholde eller
indføre strengere standarder end dem, der er fastsat i
afsnit II i dette direktiv, for kollektive forvaltningsorgani
sationer, der er etableret på deres område, forudsat at
sådanne strengere standarder er forenelige med EU-retten.

(10)

Dette direktiv bør ikke forhindre en medlemsstat i at
anvende samme eller tilsvarende bestemmelser over for
kollektive forvaltningsorganisationer, der er etableret
uden for Unionen, men som er aktive i den pågældende
medlemsstat.

(1) Kommissionens henstilling 2005/737/EF af 18. maj 2005 om græn
seoverskridende kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede
rettigheder i tilknytning til lovlige musiktjenester på nettet (EUT
L 276 af 21.10.2005, s. 54).
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(11)

Dette direktiv bør ikke forhindre, at kollektive forvalt
ningsorganisationer indgår repræsentationsaftaler med
andre kollektive forvaltningsorganisationer — i overens
stemmelse med konkurrencereglerne fastsat ved
artikel 101 og 102 i TEUF — inden for rettighedsfor
valtning for at lette, forbedre eller forenkle procedurerne
for udstedelse af licenser til brugere, herunder med
henblik på fælles fakturering, på lige, ikke-diskrimine
rende og gennemsigtige vilkår, eller at tilbyde multiterri
toriale licenser også på andre områder end dem, der
omtales i dette direktivs afsnit III.

(12)

Dette direktiv finder anvendelse på alle kollektive forvalt
ningsorganisationer, med undtagelse af afsnit III, som
kun finder anvendelse på kollektive forvaltningsorganisa
tioner, der forvalter ophavsmænds rettigheder til musik
værker med henblik på onlineanvendelse på multiterrito
rial basis, men blander sig ikke i ordninger vedrørende
forvaltning af rettigheder i medlemsstaterne, såsom indi
viduel forvaltning, udvidelse af en aftale mellem en
repræsenterende kollektiv forvaltningsorganisation og en
bruger, dvs. aftalelicenser, obligatorisk kollektiv forvalt
ning, retlige formodninger om repræsentation og over
førsel af rettigheder til kollektive forvaltningsorganisatio
ner.

(13)

Dette direktiv berører ikke medlemsstaters mulighed for
gennem lovgivning, regulering eller en anden særlig
mekanisme til dette formål at fastsætte en rimelig
kompensation til rettighedshaveren i tilfælde af
undtagelser eller indskrænkninger i den ret til reproduk
tion, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2001/29/EF (2), og et vederlag til rettighedshol
deren for indskrænkninger i eneretten til offentligt udlån,
som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2006/115/EF (3), som gælder på deres område, samt de
betingelser der gælder for opkrævningen heraf.

(14)

Dette direktiv kræver ikke, at kollektive forvaltningsorga
nisationer antager en bestemt retlig form. I praksis
fungerer disse organisationer i forskellige retlige former,
såsom sammenslutninger, kooperativer og selskaber med
begrænset ansvar, som kontrolleres eller ejes af indeha
verne af ophavsretten og dertil knyttede rettigheder, eller
af enheder, der repræsenterer sådanne rettighedshavere. I
visse særlige tilfælde indebærer den kollektive forvalt
ningsorganisations retlige form imidlertid, at elementet
ejerskab eller kontrol ikke er til stede. Dette gør sig
f.eks. gældende for fonde, som ikke har medlemmer.
Ikke desto mindre bør dette direktivs bestemmelser
også finde anvendelse på disse organisationer. Medlems
staterne bør tilsvarende træffe de fornødne foranstalt
ninger for at forhindre omgåelse af forpligtelserne i

(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001
om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede
rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december
2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre
ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejen
domsret (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28).
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forvaltningstjenester, ikke direkte eller indirekte diskrimi
nere mellem rettighedshavere på grundlag af deres natio
nalitet, opholdssted eller etableringssted.

henhold til dette direktiv gennem valget af retlig form.
Det bør endvidere bemærkes, at enheder, der repræsen
terer rettighedshavere og er medlemmer af kollektive
forvaltningsorganisationer, kan være andre kollektive
forvaltningsorganisationer, sammenslutninger af rettig
hedsindehavere, foreninger eller andre organisationer.
(19)
(15)

Rettighedshavere bør frit kunne betro forvaltningen af
deres rettigheder til uafhængige forvaltningsenheder.
Sådanne uafhængige forvaltningsenheder er kommercielle
enheder, der adskiller sig fra de kollektive forvaltnings
organisationer, bl.a. fordi de ikke er ejet eller kontrolleret
af rettighedshavere. I det omfang sådanne uafhængige
forvaltningsenheder udfører de samme aktiviteter som
kollektive forvaltningsorganisationer, bør de imidlertid
være forpligtet til at forsyne de rettighedshavere, de
repræsenterer, og kollektive forvaltningsorganisationer,
brugere samt offentligheden med visse oplysninger.

(16)

Producenter af audiovisuelt materiale, pladeproducenter
og radio- og tv-selskaber udsteder licenser for deres
egne rettigheder, i visse tilfælde side om side med rettig
heder, som er blevet overdraget til dem, f.eks. af
udøvende kunstnere, på basis af individuelt forhandlede
aftaler, og handler ud fra egne interesser. Bog-, musikeller avisudgivere udsteder licenser for rettigheder, som
de har fået overdraget på basis af individuelt forhandlede
aftaler, og handler ud fra egne interesser. Derfor bør
producenter af audiovisuelt materiale, pladeproducenter
og radio- og tv-selskaber samt forlæggere/udgivere ikke
betragtes
som
»uafhængige
forvaltningsenheder«.
Endvidere bør ophavsmænds og udøvende kunstneres
managere og agenter, der fungerer som mellemmænd,
og som repræsenterer rettighedshaverne i deres forbin
delser med kollektive forvaltningsorganisationer, ikke
betragtes som »uafhængige forvaltningsenheder«, da de
ikke forvalter rettigheder i den forstand, at de fastsætter
tariffer, udsteder licenser eller opkræver penge fra
brugere.

(17)

Kollektive forvaltningsorganisationer bør frit kunne vælge
at lade visse af deres aktiviteter, såsom fakturering af
brugere eller fordeling af skyldige beløb til rettigheds
havere, udføre af datterselskaber eller andre enheder,
som de kontrollerer. I sådanne tilfælde bør de bestem
melser i dette direktiv, der ville gælde, hvis den pågæl
dende aktivitet blev udført direkte af den kollektive
forvaltningsorganisation, finde anvendelse på dattersel
skabernes eller de andre enheders aktiviteter.

(18)

For at sikre, at indehavere af ophavsret og beslægtede
rettigheder kan få fuldt udbytte af det indre marked,
når deres rettigheder forvaltes kollektivt, og at deres
frihed til at udøve deres rettigheder ikke berøres i
urimelig grad, er det nødvendigt at indføre en række
passende sikkerhedsforanstaltninger i de kollektive
forvaltningsorganisationers statutter. En kollektiv forvalt
ningsorganisation bør desuden, når den leverer sine
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Under hensyn til frihederne sikret ved TEUF bør kollektiv
forvaltning af ophavsret og tilhørende rettigheder
medføre, at en rettighedshaver frit kan vælge en kollektiv
forvaltningsorganisation til forvaltningen af sine rettighe
der, uanset om der er tale om rettigheder vedrørende
overføring til almenheden eller reproduktionsrettigheder
eller kategorier af rettigheder vedrørende udnyttelses
former såsom radio- og tv-udsendelser, teaterforestillinger
eller reproduktion til distribution på internettet, såfremt
den kollektive forvaltningsorganisation, som rettigheds
haveren ønsker at vælge, allerede forvalter sådanne rettig
heder eller kategorier af rettigheder.

De rettigheder eller kategorier af rettigheder og andre
frembringelser, som skal forvaltes af den kollektive
forvaltningsorganisation, bør fastsættes af den pågæl
dende organisations generalforsamling for medlemmer,
hvis de ikke allerede er fastsat i dens statutter eller er
et lovkrav. Det er vigtigt, at rettighederne og kategorierne
af rettigheder fastsættes på en måde, der bevarer en
balance mellem rettighedshavernes frihed til at disponere
over deres værker og andre frembringelser og organisa
tionens evne til at forvalte rettighederne effektivt, navnlig
under hensyntagen til den kategori af rettigheder, som
organisationen og den kreative sektor, som den er aktiv
i, forvalter. Under behørigt hensyn til denne balance bør
rettighedshavere nemt kunne trække deres rettigheder
eller kategorier af rettigheder tilbage fra en kollektiv
forvaltningsorganisation og forvalte disse rettigheder indi
viduelt eller overlade eller overdrage forvaltningen af alle
eller nogle af disse rettigheder til en anden kollektiv
forvaltningsorganisation eller en anden enhed, uanset i
hvilken medlemsstat den kollektive forvaltningsorganisa
tion, den anden enhed eller rettighedshaveren er stats
borger, har bopæl eller er etableret. Hvis en medlemsstat
i overensstemmelse med EU-lovgivningen og Unionens
og dens medlemsstaters internationale forpligtelser
bestemmer, at der skal være obligatorisk kollektiv forvalt
ning af rettigheder, vil rettighedshaverens valg være
begrænset til andre kollektive forvaltningsorganisationer.

Kollektive forvaltningsorganisationer, der forvalter
forskellige typer af værker og andre frembringelser,
herunder litterære, musiske eller fotografiske værker,
bør også give rettighedshavere denne fleksibilitet med
hensyn til forvaltningen af forskellige typer af værker
eller frembringelser. For så vidt angår ikke-kommerciel
anvendelse bør medlemsstaterne sørge for, at kollektive
forvaltningsorganisationer
træffer
de
nødvendige
foranstaltninger til at sikre, at deres rettighedshavere
kan udøve retten til at udstede licenser for sådanne
anvendelser. Disse foranstaltninger bør bl.a. omfatte en
beslutning fra den kollektive forvaltningsorganisations
side vedrørende de betingelser, der er tilknyttet denne
ret, samt levering af information til deres medlemmer

20.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

om disse betingelser. Kollektive forvaltningsorganisa
tioner bør informere rettighedshavere om disse valg
muligheder og give dem mulighed for nemt at anvende
de rettigheder, der knytter sig til disse valgmuligheder.
Rettighedshavere, som allerede har bemyndiget den
kollektive forvaltningsorganisation, kan informeres via
organisationens websted. Et krav om rettighedshaverens
samtykke i bemyndigelsen til forvaltning af hver enkelt
rettighed, kategori af rettighed eller type af værker og
andre frembringelser bør ikke forhindre, at rettigheds
haveren kan acceptere forslag om efterfølgende
ændringer til bemyndigelsen efter stiltiende aftale i over
ensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i national
ret. Dette direktiv bør principielt hverken være til hinder
for aftalemæssige ordninger, i henhold til hvilke en
ophævelse eller tilbagetrækning fra rettighedshaverens
side har umiddelbart effekt på de licenser, der er
udstedt forud for en sådan ophævelse eller tilbagetræk
ning, eller for aftalemæssige ordninger, i henhold til
hvilke sådanne licenser forbliver uberørte af en sådan
ophævelse eller tilbagetrækning i en vis periode derefter.
Sådanne ordninger bør imidlertid ikke udgøre en
hindring for den fulde implementering af dette direktiv.
Dette direktiv bør ikke tilsidesætte rettighedshavernes
mulighed for at forvalte deres rettigheder individuelt,
herunder til ikke-kommercielle formål.

(20)

Medlemskabet af en kollektiv forvaltningsorganisation
bør være baseret på objektive gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier, herunder med hensyn til udgi
vere, der i henhold til en aftale om udnyttelse af rettig
heder har ret til en andel af indtægterne fra de rettighe
der, der forvaltes af den kollektive forvaltningsorganisa
tion, og til at opkræve sådanne indtægter fra den kollek
tive forvaltningsorganisation. Disse kriterier bør ikke
forpligte kollektive forvaltningsorganisationer til at accep
tere medlemmer, hvis forvaltningen af disses rettigheder,
kategorier af rettigheder eller typer af værker eller andre
frembringelser falder uden for deres aktivitetsområde. De
registre, der føres af en kollektiv forvaltningsorganisation,
bør give mulighed for identifikation og lokalisering af
dens medlemmer og rettighedshavere, hvis rettigheder
organisationen repræsenterer på basis af bemyndigelser
fra disse rettighedshaveres side.

(21)

Med henblik på at beskytte de rettighedshavere, hvis
rettigheder repræsenteres direkte af den kollektive forvalt
ningsorganisation, men som ikke opfylder kravene til
medlemsskab, er det hensigtsmæssigt at kræve, at visse
af dette direktivs bestemmelser vedrørende medlemmer
også gælder for sådanne rettighedshavere. Medlemsstater
bør også kunne give sådanne rettighedshavere ret til at
deltage i beslutningsprocessen i den kollektive forvalt
ningsorganisation.

(22)

Kollektive forvaltningsorganisationer bør handle i de
repræsenterede rettighedshaveres bedste kollektive inter
esse. Det er derfor vigtigt at skabe nogle rammer, der
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giver medlemmerne af en kollektiv forvaltningsorganisa
tion mulighed for at udøve deres medlemsrettigheder ved
at deltage i organisationens beslutningsproces. Visse
kollektive forvaltningsorganisationer har forskellige kate
gorier af medlemmer, som kan repræsentere forskellige
typer rettighedshavere, såsom producere og udøvende
kunstnere. Repræsentationen af disse forskellige katego
rier af medlemmer i beslutningsprocessen bør være
retfærdig og afbalanceret. Effektiviteten af reglerne for
generalforsamlingen for kollektive forvaltningsorganisa
tioners medlemmer ville blive undermineret, hvis der
ikke var nogen bestemmelser om, hvorledes generalfor
samlingen bør foregå. Det er derfor nødvendigt at sikre,
at der indkaldes til generalforsamling på regelmæssig
basis, mindst årligt, og at de vigtigste beslutninger i
den kollektive forvaltningsorganisation træffes af general
forsamlingen.

(23)

Alle medlemmer af kollektive forvaltningsorganisationer
bør have adgang til at deltage i og stemme på general
forsamlingen for medlemmer. Udøvelsen af disse rettig
heder bør kun være underlagt retfærdige og forholds
mæssige begrænsninger. I visse undtagelsestilfælde etab
leres kollektive forvaltningsorganisationer juridisk som en
fond og har derfor ingen medlemmer. I så fald udøves
beføjelserne på generalforsamlingen af det organ, der
varetager tilsynsfunktionen. Hvis kollektive forvaltnings
organisationer har enheder, der repræsenterer rettigheds
havere, som medlemmer, som det kan være tilfældet, hvis
en kollektiv forvaltningsorganisation er et selskab med
begrænset ansvar, og dets medlemmer er sammenslut
ninger af rettighedshavere, bør medlemsstaterne kunne
sørge for, at visse eller alle beføjelser for generalforsam
lingen for medlemmer skal udøves af en forsamling af
disse
rettighedshavere.
Generalforsamlingen
for
medlemmer bør som minimum have beføjelse til at fast
sætte rammerne for ledelsens aktiviteter, navnlig med
hensyn til den kollektive forvaltningsorganisations anven
delse af rettighedsindtægter. Dette bør imidlertid ikke
gribe ind i medlemsstaternes mulighed for at indføre
strengere bestemmelser vedrørende f.eks. investeringer,
fusioner eller låntagning, herunder et forbud mod
sådanne transaktioner. Kollektive forvaltningsorganisa
tioner bør tilskynde deres medlemmer til at deltage
aktivt i generalforsamlingen. Det bør være nemt for
medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, men
også for dem, der ikke gør det, at udøve stemmerettig
heder. Ud over at kunne udøve deres rettigheder elek
tronisk bør medlemmerne have adgang til at deltage i og
stemme på generalforsamlingen for medlemmer pr. fuld
magt. Afstemning pr. fuldmagt bør begrænses i sager
med interessekonflikter. Samtidig bør medlemsstater
kun give mulighed for at begrænse anvendelsen af fuld
magter, hvis dette ikke griber ind i medlemmers
mulighed for at deltage i beslutningsprocessen på
behørig og effektiv vis. Navnlig giver muligheden for
udpegelsen af fuldmagtshavere medlemmer mulighed
for at deltage på behørig og effektiv vis i beslutnings
tagningen og rettighedshaverne reel mulighed for at
vælge en kollektiv forvaltningsorganisation efter eget
valg, uanset hvilken medlemsstat organisationen er etab
leret i.
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(24)

Medlemmerne bør have mulighed for at deltage i den
løbende overvågning af de kollektive forvaltningsorgani
sationers ledelse. Disse organisationer bør til dette formål
have en tilsynsfunktion, der passer til deres organisations
struktur, og bør give medlemmerne mulighed for at være
repræsenteret i det organ, der varetager denne funktion.
Afhængigt af den kollektive forvaltningsorganisations
organisationsstruktur kan tilsynsfunktionen varetages af
et særskilt organ, f.eks. et tilsynsråd, eller af nogle eller
alle de bestyrelsesmedlemmer, som ikke leder den kollek
tive forvaltningsorganisations aktiviteter. Kravet om, at
medlemmerne skal være repræsenteret på en rimelig og
afbalanceret måde, bør ikke forhindre den kollektive
forvaltningsorganisation i at vælge tredjeparter til tilsyns
funktionen, herunder personer med relevant professionel
ekspertise og rettighedsindehavere, som ikke opfylder
kravene til medlemskab, eller som ikke er repræsenteret
direkte af organisationen, men via en enhed, som er
medlem af den kollektive forvaltningsorganisation.

(25)

For at sikre en forsvarlig forvaltning skal en kollektiv
forvaltningsorganisations ledelse være uafhængig. Ledere
bør, hvad enten de er valgt som bestyrelsesmedlemmer
eller ansat af organisationen på kontrakt, oplyse om
eventuelle interessekonflikter mellem egne interesser og
interesserne hos de rettighedshavere, der repræsenteres af
den kollektive forvaltningsorganisation, inden de indtager
deres post og derefter på årlig basis. Sådanne årlige
erklæringer bør også udfærdiges af personer, der
udøver tilsynsfunktionen. Medlemsstaterne bør frit
kunne kræve, at de kollektive forvaltningsorganisationer
skal offentliggøre sådanne erklæringer eller indgive dem
til offentlige myndigheder.

(26)

Kollektive forvaltningsorganisationer opkræver, forvalter
og fordeler indtægter fra udnyttelsen af de rettigheder,
de får overdraget af rettighedshaverne. Disse indtægter
tilfalder i sidste instans rettighedshaverne, der kan have
en direkte juridisk forbindelse til organisationen eller kan
være repræsenteret via en enhed, der er medlem af den
kollektive forvaltningsorganisation, eller gennem en
repræsentationsaftale. Det er derfor vigtigt, at en kollektiv
forvaltningsorganisation udviser størst mulig omhu i
forbindelse med opkrævning, forvaltning og fordeling af
disse indtægter. En nøjagtig fordeling er kun mulig, hvis
den kollektive forvaltningsorganisation opretholder
passende registre over medlemskab, licenser og anven
delsen af værker og andre frembringelser. Rettigheds
havere og brugere bør også indgive relevante data, der
er nødvendige for en effektiv kollektiv forvaltning af
rettighederne, og som kontrolleres af den kollektive
forvaltningsorganisation.

(27)

Beløb, der opkræves og tilfalder rettighedshaverne, bør
bogføres separat i forhold til organisationens eventuelle
egne aktiver. Uden at det berører medlemsstaternes
mulighed for at indføre strengere bestemmelser
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vedrørende investeringer, herunder et forbud mod inve
stering af rettighedsindtægterne, bør sådanne investerin
ger, hvis de foretages, gennemføres i overensstemmelse
med den kollektive forvaltningsorganisations generelle
investerings- og forvaltningspolitik. For at opretholde et
højt beskyttelsesniveau for rettighedshavernes rettigheder
og for at sikre, at enhver form for indtægt, der måtte
opstå gennem udnyttelsen af sådanne rettigheder, er til
fordel for dem, bør de investeringer, der foretages og
besiddes af den kollektive forvaltningsorganisation,
forvaltes i overensstemmelse med en række kriterier,
som pålægger organisationen at udvise forsigtighed og
samtidig giver den mulighed for at vælge den mest
sikre og effektive investeringspolitik. Dette bør give den
kollektive forvaltningsorganisation mulighed for at vælge
den aktivallokering, der passer til arten og varigheden af
enhver risikoeksponering for eventuelle rettighedsindtæg
ter, der investeres, og som ikke i urimelig grad begrænser
eventuelle rettighedsindtægter, der tilfalder rettigheds
haverne.

(28)

Da rettighedshaverne har ret til vederlag for udnyttelsen
af deres rettigheder, er det vigtigt, at administrations
omkostninger ikke overstiger de berettigede omkost
ninger ved forvaltningen af rettighederne, og at eventuelle
andre fradrag end fradrag vedrørende administrations
omkostninger, f.eks. et fradrag til sociale, kulturelle eller
uddannelsesmæssige formål, bør fastlægges af den kollek
tive forvaltningsorganisations medlemmer. De kollektive
forvaltningsorganisationer bør være gennemsigtige over
for rettighedshaverne for så vidt angår reglerne
vedrørende sådanne fradrag. Samme krav bør gælde for
eventuelle beslutninger om at anvende rettighedsind
tægter til kollektiv uddeling, såsom stipendier. Rettigheds
havere bør have adgang på ikke-diskriminatorisk basis til
eventuelle sociale, kulturelle eller uddannelsesmæssige
tjenester, der finansieres gennem disse fradrag. Dette
direktiv bør ikke berøre fradrag i henhold til national
ret, såsom fradrag med henblik på levering af sociale
ydelser fra kollektive forvaltningsorganisationer til rettig
hedshavere, eller for så vidt angår eventuelle aspekter, der
ikke er omfattet af dette direktiv, forudsat at sådanne
fradrag er i overensstemmelse med EU-retten.

(29)

Fordeling og betaling af skyldige beløb til individuelle
rettighedshavere eller, hvilket kan forekomme, til katego
rier af rettighedshavere bør gennemføres rettidigt og i
overensstemmelse med de berørte kollektive forvaltnings
organisationers generelle politik vedrørende fordeling,
også hvis de gennemføres gennem en anden enhed, der
repræsenterer rettighedshaverne. Kun objektive grunde,
der ligger uden for den kollektive forvaltningsorganisa
tions kontrol, kan begrunde en forsinkelse i fordelingen
og betalingen af skyldige beløb til rettighedshavere.
Omstændigheder, såsom investering af rettighedsind
tægter med en fast løbetid, bør derfor ikke udgøre en
gyldig grund til en sådan forsinkelse. Det er hensigtsmæs
sigt at overlade det til medlemsstaterne at træffe beslut
ning om bestemmelser, der sikrer rettidig fordeling og
effektiv lokalisering og identifikation af rettighedshavere
i tilfælde, hvor der opstår sådanne objektive grunde. Med
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henblik på at sikre, at de beløb, rettighedshavere har til
gode, fordeles korrekt og effektivt, er det, uden at det
berører medlemsstaternes mulighed for at indføre stren
gere regler, nødvendigt at kræve, at kollektive forvalt
ningsorganisationer træffer fornuftige og omhyggelige
foranstaltninger for i god tro at identificere og lokalisere
de relevante rettighedshavere. Det er også hensigtsmæs
sigt, at medlemmer af en kollektiv forvaltningsorganisa
tion, i det omfang dette er tilladt i henhold til national
ret, bør træffe beslutning om anvendelsen af eventuelle
beløb, som ikke kan fordeles, i situationer, hvor de rettig
hedshavere, der er berettigede til disse beløb, ikke kan
identificeres eller lokaliseres.

(30)

(31)

(32)

sådanne tilfælde, og for at fremme et gunstigt miljø for
udvikling af sådanne licenser, bør kollektive forvaltnings
organisationer, uden at dette berører konkurrencereg
lerne, have den fornødne fleksibilitet til hurtigst muligt
at levere individualiserede licenser for innovative online
tjenester uden risiko for, at dette kunne danne præcedens
for fastsættelsen af vilkårene for andre licenstyper.

(33)

Med henblik på at sikre, at kollektive forvaltningsorgani
sationer kan efterleve forpligtelserne i henhold til dette
direktiv, bør brugere forsyne disse organisationer med
relevante oplysninger om anvendelsen af de rettigheder,
de kollektive forvaltningsorganisationer repræsenterer.
Denne forpligtelse bør ikke gælde for fysiske personer,
der handler uden for deres handelsmæssige eller erhvervs
mæssige virksomhed eller uden for deres fag eller profes
sion, og som falder uden for definitionen af bruger som
fastlagt i dette direktiv. Endvidere bør de oplysninger, der
kræves af kollektive forvaltningsorganisationer, begrænses
til hvad der er rimeligt, nødvendigt og til rådighed for
brugerne for at sætte sådanne organisationer i stand til at
udfylde deres funktion, under hensyntagen til den særlige
situation, der gør sig gældende for små og mellemstore
virksomheder. Den forpligtelse kan være indføjet i en
aftale mellem en kollektiv forvaltningsorganisation og
en bruger, en sådan indføjelse udelukker ikke national
lovbestemt ret til information. Tidsfristen for information
af brugerne bør være fastsat således, at den giver den
kollektive forvaltningsorganisation mulighed for at over
holde den tidsfrist, der er fastsat for fordeling af skyldige
beløb til rettighedshaverne. Dette direktiv bør ikke berøre
medlemsstaternes mulighed for at kræve af kollektive
forvaltningsorganisationer, der er etableret på deres
område, at de udsteder fælles fakturaer.

(34)

Med henblik på at øge rettighedshavernes, brugernes og
andre kollektive forvaltningsorganisationers tillid til de
kollektive forvaltningsorganisationers forvaltning af
rettigheder bør hver kollektiv forvaltningsorganisation
overholde særlige gennemsigtighedskrav. Hver kollektiv
forvaltningsorganisation eller dens medlemmer, der
udgør en enhed med ansvar for tilskrivning eller udbeta
ling af skyldige beløb til rettighedshavere, bør derfor være
pålagt at give hver rettighedshaver visse oplysninger
mindst en gang om året, såsom de beløb, der tilskrives
eller udbetales til dem, og de fradrag, der foretages.
Kollektive forvaltningsorganisationer bør også have pligt
til at give tilstrækkelige oplysninger, herunder finansielle
oplysninger, til de øvrige kollektive forvaltningsorganisa
tioner, hvis rettigheder de forvalter i henhold til repræ
sentationsaftaler.

(35)

Med henblik på at sikre, at rettighedshavere, andre kollek
tive forvaltningsorganisationer og brugere har adgang til
oplysninger om omfanget af organisationens aktiviteter
og de værker eller andre frembringelser, som den repræ
senterer, bør en kollektiv forvaltningsorganisation oplyse

Kollektive forvaltningsorganisationer bør kunne forvalte
rettigheder og opkræve indtægter for deres udnyttelse i
henhold til repræsentationsaftaler med andre organisatio
ner. For at beskytte rettighederne for andre kollektive
forvaltningsorganisationers medlemmer, bør en kollektiv
forvaltningsorganisation ikke sondre mellem de rettighe
der, der forvaltes i henhold til repræsentationsaftaler, og
dem, som selskabet forvalter direkte for sine medlemmer.
Den kollektive forvaltningsorganisation bør heller ikke
have ret til at anvende fradrag for de rettighedsindtægter,
der opkræves på vegne af en anden kollektiv forvalt
ningsorganisation, ud over fradrag vedrørende admini
strationsomkostninger, uden denne anden kollektive
forvaltningsorganisations udtrykkelige samtykke. Det er
også hensigtsmæssigt at kræve, at kollektive forvaltnings
organisationer ikke fordeler og foretager betalinger til
andre organisationer på basis af sådanne repræsentations
aftaler senere, end når de fordeler og udfører udbetalinger
til deres egne medlemmer og til rettighedshavere, som
ikke er medlemmer, og som de repræsenterer. Endvidere
bør modtagerorganisationen for sin del være forpligtet til
uden forsinkelse at fordele de skyldige beløb til de rettig
hedshavere, den repræsenterer.

Det er vigtigt at have rimelige og ikke-diskriminerende
kommercielle vilkår for licensering for at sikre, at brugere
kan opnå licenser for værker og andre frembringelser, for
hvilke en kollektiv forvaltningsorganisation repræsenterer
rettighederne, og sikre et tilstrækkelig vederlag til rettig
hedshaverne. Kollektive forvaltningsorganisationer og
brugere bør derfor føre licensforhandlinger i god tro og
anvende tariffer, der bør fastsættes på grundlag af objek
tive og ikke-diskriminerende kriterier. Det er hensigts
mæssigt at kræve, at licensafgifter eller vederlag, der fast
sættes af den kollektive forvaltningsorganisation, er rime
lige i forhold til bl.a. den økonomiske værdi af anven
delsen af rettighederne i en bestemt sammenhæng.
Endelig bør kollektive forvaltningsorganisationer besvare
licensanmodninger fra brugere uden unødig forsinkelse.

I det digitale miljø er kollektive forvaltningsorganisa
tioner ofte nødt til at licensere deres repertoire til helt
nye former for udnyttelse og forretningsmodeller. I
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Kompleksiteten og de vanskeligheder, der er forbundet
med den kollektive forvaltning af rettigheder i Europa,
har i en række tilfælde forværret denne opsplitning af
det europæiske digitale onlinemarked for musiktjenester.
Denne situation står i skarp kontrast til den hastigt
voksende efterspørgsel fra forbrugernes side efter
adgang til digitalt indhold og tilknyttede innovative tjene
ster, herunder på tværs af de nationale grænser.

om disse forhold som svar på en behørigt begrundet
anmodning. Spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket
omfang der kan opkræves rimelige gebyrer for disse
tjenester, bør overlades til national ret. Hver kollektiv
forvaltningsorganisation bør også offentliggøre oplys
ninger om sin struktur og om, på hvilken måde den
udøver sin virksomhed, herunder navnlig dens statutter
og generelle politikker vedrørende administrations
omkostninger, fradrag og tariffer.

(36)

Med henblik på at sikre, at rettighedshavere er i stand til
at overvåge og sammenligne de kollektive forvaltnings
organisationers respektive resultater, bør sådanne organi
sationer offentliggøre en årlig gennemsigtighedsrapport,
der omfatter sammenlignelige reviderede regnskabsoplys
ninger, der er specifikke for deres virksomhed. Kollektive
forvaltningsorganisationer bør desuden offentliggøre en
årlig særrapport, som indgår i den årlige gennemsigtig
hedsrapport, om anvendelsen af de beløb, der er afsat til
sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige tjenesteydelser.
Dette direktiv bør ikke forhindre en kollektiv forvalt
ningsorganisation i at offentliggøre de oplysninger, der
kræves i den årlige gennemsigtighedsrapport, i et enkelt
dokument, f.eks. som led i dens årsregnskab eller i sepa
rate rapporter.

(37)

Udbydere af onlinetjenester, som anvender musikværker,
såsom musiktjenester, der giver forbrugerne mulighed for
at downloade musik eller til at lytte til musik ved strea
ming, samt andre tjenester, der giver adgang til film eller
spil, hvor musik er et vigtigt element, bør først indhente
tilladelse til at anvende sådanne værker. Direktiv
2001/29/EF kræver, at der indhentes en licens for hver
rettighed i forbindelse med onlineudnyttelsen af musik
værker. For ophavsmænds vedkommende er disse rettig
heder eneretten til reproduktion og eneretten til over
føring til almenheden af musikværker, herunder retten
til tilrådighedsstillelse. Disse rettigheder kan forvaltes af
de enkelte rettighedshavere selv, f.eks. ophavsmænd eller
musikudgivere, eller af kollektive forvaltningsorganisatio
ner, der leverer kollektiv rettighedsforvaltning til rettig
hedshavere. Ophavsmænds reproduktions- og kommuni
kationsrettigheder kan forvaltes af forskellige kollektive
forvaltningsorganisationer. Det kan endvidere fore
komme, at flere rettighedshavere har rettigheder til det
samme værk, og at de har givet forskellige organisationer
bemyndigelse til at udstede licenser for deres respektive
andele af rettighederne til værket. Enhver bruger, der
ønsker at levere en onlinetjeneste, der tilbyder et bredt
udvalg af musikværker til forbrugerne, skal samle rettig
hederne til de pågældende værker fra forskellige rettig
hedshavere og kollektive forvaltningsorganisationer.

(38)

Internettet kender ingen grænser, men onlinemarkedet
for musiktjenester i Unionen er stadig opsplittet, og der
er endnu ikke skabt et reelt digitalt indre marked.
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(39)

Henstilling 2005/737/EF lagde op til en række nye
lovrammer, der er bedre tilpasset forvaltningen på EUniveau af ophavsret og beslægtede rettigheder i forbin
delse med leveringen af lovlige onlinemusiktjenester. I en
tid, hvor musikværker udnyttes på nettet, har erhvervs
brugere imidlertid brug for en licenspolitik, der er
tilpasset det grænseløse onlinemiljø, og som dækker
flere territoriale områder. Henstillingen har imidlertid
ikke været tilstrækkelig til at fremme en generel multi
territorial licensering af onlinerettigheder til musikværker
eller finde en løsning på de specifikke krav til multiter
ritorial licensering.

(40)

Inden for onlinemusikbranchen, hvor den kollektive
forvaltning af ophavsmænds rettigheder på et territorialt
grundlag fortsat er normen, er det vigtigt at skabe betin
gelser, der fremmer den mest effektive licenspraksis hos
de kollektive forvaltningsorganisationer i en stadig mere
grænseoverskridende kontekst. Det er derfor hensigts
mæssigt at indføre en række regler, der foreskriver de
grundlæggende betingelser for kollektive forvaltnings
organisationers multiterritoriale kollektive licensering af
ophavsmænds rettigheder til musikværker med henblik
på onlineanvendelse, herunder sangtekster. Samme
regler bør gælde for en sådan licensering for alle musik
værker, herunder musikværker, der indgår i audiovisuelle
værker. Onlinetjenester, der udelukkende giver adgang til
musikværker i form af trykte noder, bør imidlertid ikke
være omfattet. Dette direktivs bestemmelser bør sikre de
nødvendige mindstekrav til kvaliteten af grænseoverskri
dende tjenester, som de kollektive forvaltningsorganisa
tioner leverer, især med hensyn til gennemsigtigheden af
de repertoirer, der repræsenteres, og nøjagtigheden af de
finansielle strømme, der vedrører anvendelsen af rettig
heder. De bør også skabe betingelser, der fremmer en
frivillig sammenlægning af musikrepertoirer og rettig
heder og således reducerer antallet af licenser, som en
bruger behøver for at tilbyde en multiterritorial multire
pertoiretjeneste. Disse bestemmelser bør gøre det muligt
for en kollektiv forvaltningsorganisation at anmode en
organisation om at repræsentere sit repertoire på et
multiterritorialt grundlag, når den ikke selv kan eller
ønsker at opfylde kravene. Den anmodede organisation
bør, såfremt den allerede samler repertoirer og tilbyder
eller udsteder multiterritoriale licenser, være forpligtet til
at acceptere bemyndigelsen fra den anmodende organisa
tion. Udviklingen af lovlige onlinemusiktjenester i
Unionen bør også bidrage til bekæmpelsen af krænkelser
af ophavsretten på nettet.
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Adgangen til nøjagtige og fuldstændige oplysninger om,
hvilke musikværker, rettighedshavere og rettigheder, som
hver kollektiv forvaltningsorganisation er bemyndiget til
at repræsentere på et givent territorialt område, er af
særlig betydning for en effektiv og gennemsigtig licens
proces, for den efterfølgende behandling af brugernes
rapporter om anvendelse og den tilsvarende fakturering
af tjenesteudbydere samt for fordelingen af de skyldige
beløb. Derfor bør kollektive forvaltningsorganisationer,
der udsteder multiterritoriale licenser for musikværker,
være i stand til at behandle sådanne data hurtigt og
nøjagtigt. Dette kræver anvendelse af databaser om ejer
skab af rettigheder, hvortil der er givet multiterritorial
licens, og som indeholder data, der giver mulighed for
identificering af værker, rettigheder og rettighedshavere,
som en kollektiv forvaltningsorganisation er bemyndiget
til at repræsentere, og de territorier, som bemyndigelsen
dækker. Enhver ændring til disse oplysninger bør tages i
betragtning uden unødig forsinkelse, og databaserne bør
løbende ajourføres. Disse databaser bør også bidrage til
at matche oplysninger om værker med oplysninger om
fonogrammer eller enhver anden optagelse, i hvilke
værket er blevet indarbejdet. Det er ligeledes vigtigt at
sikre, at potentielle brugere og rettighedshavere såvel
som kollektive forvaltningsorganisationer har adgang til
de oplysninger, der er nødvendige for at identificere det
repertoire, som disse organisationer repræsenterer.
Kollektive forvaltningsorganisationer bør kunne træffe
foranstaltninger til at beskytte oplysningernes nøjagtighed
og integritet, kontrollere anvendelsen af dem og beskytte
kommercielt følsomme oplysninger.

Med henblik på at sikre, at data om det musikrepertoire,
som de behandler, er så nøjagtige som muligt, bør
kollektive forvaltningsorganisationer, der udsteder multi
territoriale licenser for musikværker, være forpligtet til at
ajourføre deres databaser regelmæssigt og hurtigst muligt.
De bør etablere let tilgængelige procedurer, som giver
onlinetjenesteudbydere såvel som rettighedshaverne og
andre kollektive forvaltningsorganisationer mulighed for
at oplyse dem om enhver unøjagtighed, som organisatio
nens databaser i givet fald indeholder vedrørende værker,
som de ejer eller kontrollerer, herunder rettigheder, helt
eller delvis, og territorier, i forbindelse med hvilke de har
bemyndiget den relevante kollektive forvaltningsorganisa
tion til at fungere, dog uden at dette udgør en fare for
nøjagtigheden og integriteten af de oplysninger, som den
kollektive forvaltningsorganisation opbevarer. Eftersom
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (1)
giver enhver registreret ret til berigtigelse, sletning eller
blokering af urigtige eller ufuldstændige oplysninger, bør
nærværende direktiv også sikre, at unøjagtige oplysninger
om rettighedshaverne eller andre kollektive forvaltnings
organisationer i tilfælde af multiterritoriale licenser skal
korrigeres uden unødig forsinkelse. Kollektive forvalt
ningsorganisationer bør også have kapacitet til at fore
tage elektronisk behandling af registreringen af værker og

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober
1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behand
ling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplys
ninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).
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bemyndigelser til at forvalte rettigheder. Automatise
ringen af oplysninger har stor betydning for en hurtig
og effektiv behandling af data, og kollektive forvaltnings
organisationer bør derfor fastsætte bestemmelser om
brugen af elektroniske midler til rettighedshavernes struk
turerede kommunikation af oplysninger. Kollektive
forvaltningsorganisationer bør så vidt muligt sikre, at
sådanne elektroniske midler tager hensyn til relevante
frivillige branchestandarder eller bedste praksis, der er
udviklet på internationalt plan eller på EU-plan.

(43)

Branchestandarder for musikanvendelse, salgsrapportering
og fakturering er afgørende for at forbedre effektiviteten i
udvekslingen af data mellem kollektive forvaltningsorga
nisationer og brugere. Overvågning af anvendelsen af
licenser bør respektere de grundlæggende rettigheder,
herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og
retten til beskyttelse af personoplysninger. For at sikre, at
disse effektivitetsgevinster resulterer i en hurtigere
finansiel behandling og i sidste ende i hurtigere betaling
af rettighedshavere, bør kollektive forvaltningsorganisa
tioner forpligtes til at fakturere tjenesteudbydere og
fordele skyldige beløb til rettighedshavere uden forsin
kelse. For at dette krav kan realiseres, er det nødvendigt,
at brugere giver kollektive forvaltningsorganisationer
præcise og rettidige rapporter om anvendelse af værker.
Kollektive forvaltningsorganisationer bør ikke være
forpligtede til at acceptere brugernes rapporter i beskyt
tede formater, når der forefindes branchestandarder.
Kollektive forvaltningsorganisationer bør ikke være
forhindret i at outsource tjenester forbundet med
tildelingen af multiterritoriale licenser for onlinemusikret
tigheder. Organisationerne bør ved at dele eller samle
backofficeressourcer kunne forbedre forvaltningstjene
sterne og rationalisere investeringer i IT-værktøjer.

(44)

At sammenlægge forskellige musikrepertoirer med
henblik på udstedelse af multiterritoriale licenser letter
licenseringsprocessen, og ved at gøre alle repertoirer
tilgængelige for markedet for multiterritorial licensering
styrkes den kulturelle mangfoldighed, og der bidrages til
at mindske antallet af transaktioner, som en onlinetjene
steudbyder er nødt til at foretage, for at tilbyde tjenester.
Denne sammenlægning af repertoirer bør fremme udvik
lingen af nye onlinetjenester og bør føre til en mind
skelse af transaktionsomkostningerne, der væltes over
på forbrugerne. Derfor bør kollektive forvaltningsorgani
sationer, der ikke er villige til eller ikke er i stand til at
udstede multiterritoriale licenser direkte til deres eget
musikrepertoire, tilskyndes til frivilligt at give andre
kollektive forvaltningsorganisationer bemyndigelse til at
forvalte deres repertoire på et ikke-diskriminerende
grundlag. Eksklusivaftaler om multiterritoriale licenser
vil begrænse valget for andre brugere, der søger multiter
ritoriale licenser, og det vil også begrænse de valgmulig
heder, som kollektive forvaltningsorganisationer, der
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licensering vil i betydeligt omfang blive forringet, hvis
rettighedshaverne ikke er i stand til at udøve disse rettig
heder i forbindelse med multiterritoriale licenser, når den
kollektive forvaltningsorganisation, de har overdraget
deres rettigheder til, ikke har udstedt eller har tilbudt
multiterritoriale licenser og desuden ikke har ønsket at
give en anden kollektiv forvaltningsorganisation bemyn
digelse hertil. Det vil derfor være vigtigt i sådanne tilfælde
at give rettighedshaverne mulighed for at udøve retten til
at udstede multiterritoriale licenser, der kræves af online
tjenesteudbydere, enten selv eller gennem en anden part
eller andre parter, ved at trække deres rettigheder tilbage
fra deres oprindelige forvaltningsorganisation i det
omfang, det er nødvendigt at udstede multiterritoriale
licenser for onlinetjenesteudbydere, og at bevare de
samme rettigheder hos deres oprindelige forvaltnings
organisationer med henblik på monoterritorial license
ring.

ønsker administrationstjenesteydelser for deres repertoire
på et multiterritorialt grundlag, har. Alle repræsentations
aftaler mellem kollektive forvaltningsorganisationer om
multiterritorial licensering bør således indgås på ikkeeksklusive vilkår.
(45)

Gennemsigtigheden af de betingelser, hvorunder kollek
tive forvaltningsorganisationer forvalter onlinerettigheder,
er af særlig betydning for medlemmer af kollektive
forvaltningsorganisationer. Kollektive forvaltningsorgani
sationer bør derfor give tilstrækkelige oplysninger til
deres medlemmer om de vigtigste betingelser i eventuelle
aftaler, hvormed der gives bemyndigelse til en anden
kollektiv forvaltningsorganisation til at repræsentere
disse medlemmers onlinemusikrettigheder med henblik
på multiterritorial licensering.

(46)

Det er også vigtigt at kræve, at kollektive forvaltnings
organisationer, der tilbyder eller udsteder multiterritoriale
licenser, accepterer at repræsentere repertoiret fra enhver
kollektiv forvaltningsorganisation, der beslutter ikke at
gøre dette direkte. For at sikre, at dette krav ikke er
uforholdsmæssigt og ikke går ud over, hvad der er
nødvendigt, bør den anmodede kollektive forvaltnings
organisation kun være forpligtet til at acceptere repræ
sentation, hvis anmodningen er begrænset til onlineret
tigheder eller kategorier af onlinerettigheder, som den
selv repræsenterer. Dette krav bør desuden kun finde
anvendelse på kollektive forvaltningsorganisationer, der
sammenlægger repertoirer, og det bør ikke omfatte
kollektive forvaltningsorganisationer, der kun udsteder
multiterritoriale licenser for deres eget repertoire. Det
bør heller ikke omfatte kollektive forvaltningsorganisatio
ner, der blot samler rettigheder til de samme værker med
det formål at kunne udstede fælleslicens for både rettig
heder til reproduktion og rettigheder vedrørende over
føring til almenheden vedrørende sådanne værker. Med
henblik på at beskytte den bemyndigende kollektive
forvaltningsorganisations rettighedshaveres interesser og
for at sikre, at små og mindre kendte repertoirer i
medlemsstaterne kan få adgang til det indre marked på
lige vilkår, er det vigtigt, at den bemyndigende kollektive
forvaltningsorganisations repertoire forvaltes på samme
betingelser som den bemyndigede kollektive forvaltnings
organisations repertoire, og at det inkluderes i tilbud,
som den bemyndigede kollektive forvaltningsorganisation
retter mod onlinetjenesteudbydere. Det forvaltningsgebyr,
den bemyndigede kollektive forvaltningsorganisation
opkræver, bør give denne organisation mulighed for at
tjene sine nødvendige og rimelige investeringer ind igen.
Enhver aftale, hvorved en kollektiv forvaltningsorganisa
tion giver en anden organisation eller andre organisa
tioner bemyndigelse til at udstede multiterritoriale
licenser for sit eget musikrepertoire med henblik på onli
neanvendelse, bør ikke være til hinder for, at førstnævnte
kollektive forvaltningsorganisation fortsat udsteder licen
ser, som er begrænset til den medlemsstat, hvor denne
organisation er hjemmehørende, til sit eget repertoire
eller til andre repertoirer, som det eventuelt er bemyn
diget til at repræsentere på dette territoriale område.

(47)

Målsætningerne med og effektiviteten af reglerne om
kollektive forvaltningsorganisationers multiterritoriale
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(48)

Radio- og TV-selskaber anvender som regel en licens fra
en lokal kollektiv forvaltningsorganisation til deres egen
udsendelse af radio- og TV-programmer, som omfatter
musikværker. Denne licens er ofte begrænset til radioog TV-udsendelsesvirksomhed. Det vil være nødvendigt
med en licens for onlinemusikrettigheder for at tillade, at
sådanne radio- og TV-programmer også er tilgængelige
online. For at lette udstedelsen af licenser for onlinemu
sikrettigheder med henblik på direkte eller forskudt onli
netransmission af radio- og TV-programmer er det
nødvendigt at indføre en undtagelse fra de regler, som
ellers vil gælde for multiterritorial licensering af online
musikrettigheder. En sådan undtagelse bør begrænses til,
hvad der er nødvendigt for at give onlineadgang til radioog TV-programmer og til materiale med et klart og
underordnet forhold til den oprindelige udsendelse, der
produceres med henblik på f.eks. at supplere, foretage
forudgående gennemgang eller foretage efterfølgende
gennemgang af det pågældende radio- og TV-program.
Denne undtagelse bør ikke anvendes således, at den
medfører en forvridning af konkurrencen med andre
tjenesteydelser, som giver forbrugerne onlineadgang til
individuelle musikværker eller individuelle audiovisuelle
værker, eller fører til konkurrencebegrænsende forret
ningsmetoder, såsom markeds- eller kundedeling, som
ville være i strid med artikel 101 eller 102 i TEUF.

(49)

Det er nødvendigt at sikre en effektiv håndhævelse af
nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette
direktiv. Kollektive forvaltningsorganisationer bør tilbyde
deres medlemmer særlige procedurer for håndtering af
klager. Disse procedurer bør også stilles til rådighed for
andre rettighedshavere, som direkte repræsenteres af
organisationen og til andre kollektive forvaltningsorgani
sationer, på hvis vegne den forvalter rettigheder i henhold
til en repræsentationsaftale. Medlemsstaterne bør også
have mulighed for at fastsætte bestemmelser om, at
tvister mellem kollektive forvaltningsorganisationer,
deres medlemmer, rettighedshavere eller brugere om
anvendelsen af dette direktiv kan underkastes en hurtig,
uafhængig og upartisk alternativ tvistbilæggelsespro
cedure. Navnlig kan effektiviteten af bestemmelserne
om udstedelse af multiterritoriale licenser for onlinemu
sikrettigheder blive undermineret, hvis tvister mellem
kollektive forvaltningsorganisationer og andre parter
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ikke løses hurtigt og effektivt. Som følge heraf er det,
uden at dette berører retten til domstolsadgang, hensigts
mæssigt at give mulighed for adgang til let tilgængelige,
effektive og upartiske udenretslige procedurer som f.eks.
mægling eller voldgift for løsning af konflikter mellem på
den ene side kollektive forvaltningsorganisationer, der
udsteder multiterritoriale licenser, og på den anden side
online-musiktjenesteudbydere, rettighedshaverne eller
andre kollektive forvaltningsorganisationer. Dette direktiv
indeholder hverken specifikke anvisninger for, hvordan
denne alternative tvistbilæggelse bør organiseres, eller
bestemmelser om, hvilket organ der bør gennemføre
den, forudsat at dets uafhængighed, upartiskhed og effek
tivitet er sikret. Endelig er det også hensigtsmæssigt at
kræve, at medlemsstater har uafhængige, upartiske og
effektive tvistbilæggelsesprocedurer via organer, som har
ekspertise inden for intellektuel ejendomsret eller via
domstole, der er hensigtsmæssige til at bilægge kommer
cielle tvister mellem kollektive forvaltningsorganisationer
og brugere ud fra de gældende eller foreslåede licens
betingelser eller i forbindelse med brud på kontrakt.

(50)

Medlemsstaterne bør indføre passende procedurer,
hvorved det vil være muligt at overvåge kollektive
forvaltningsorganisationers overholdelse af dette direktiv.
Da det ikke er hensigtsmæssigt, at dette direktiv
begrænser medlemsstaternes valg hverken med hensyn
til valg af kompetente myndigheder eller den forudgå
ende eller efterfølgende kontrol af kollektive forvaltnings
organisationer, bør det sikres, at disse myndigheder er i
stand til effektivt og rettidigt at behandle ethvert spørgs
mål, som kan opstå i forbindelse med anvendelsen af
dette direktiv. Medlemsstaterne bør ikke være forpligtet
til at oprette nye kompetente myndigheder. Endvidere
bør det også være muligt for medlemmer af en kollektiv
forvaltningsorganisation,
rettighedshavere,
brugere,
kollektive forvaltningsorganisationer og andre berørte
parter at underrette en kollektiv myndighed om aktivi
teter eller forhold, som efter deres opfattelse, udgør en
overtrædelse af lovgivningen af kollektive forvaltnings
organisationer og, hvis det er relevant, brugere. Medlems
staterne bør sikre, at kompetente myndigheder har befø
jelse til at pålægge passende administrative sanktioner og
foranstaltninger, hvis bestemmelserne i den nationale
lovgivning til gennemførelse af dette direktiv ikke over
holdes. Dette direktiv foreskriver ikke nogen bestemte
typer af sanktioner eller foranstaltninger, forudsat at de
er effektive, forholdsmæssige og afskrækkende. Disse
sanktioner eller foranstaltninger kan omfatte pålæg om
at afskedige bestyrelsesmedlemmer, som har handlet
forsømmeligt, inspektioner i en kollektiv forvaltnings
organisations lokaler, eller, hvis en organisation har fået
udstedt en tilladelse til at drive virksomhed, tilbagetræk
ning af en sådan tilladelse. Dette direktiv bør være
neutralt med hensyn til hidtil eksisterende forhåndsgod
kendelses- og tilsynsordninger i medlemsstaterne,
herunder et krav til repræsentanterne af den kollektive
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forvaltningsorganisation for så vidt som disse ordninger
er i overensstemmelse med EU-lovgivningen og ikke
skaber hindringer for dette direktivs fulde anvendelse.

(51)

Med henblik på at sikre, at kravene til multiterritorial
licensering overholdes, bør der fastsættes specifikke
bestemmelser om overvågning af deres gennemførelse.
De kompetente myndigheder i medlemsstaterne og
Kommissionen bør samarbejde med hinanden til dette
formål. Medlemsstater bør gensidigt bistå hinanden ved
hjælp af udveksling af oplysninger mellem deres kompe
tente myndigheder for at lette overvågningen af kollek
tive forvaltningsorganisationer.

(52)

Det er vigtigt for kollektive forvaltningsorganisationer at
respektere retten til privatlivets fred og beskyttelsen af
personoplysninger for alle rettighedshavere, medlemmer,
brugere eller andre personer, hvis personoplysninger, de
bearbejder. Direktiv 95/46/EF regulerer behandlingen af
personoplysninger i medlemsstaterne i forbindelse med
nævnte direktiv og under tilsyn af medlemsstaternes
kompetente myndigheder, især offentlige, uafhængige
myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget. Rettig
hedshaverne bør gives passende oplysninger om behand
lingen af deres data, om modtagerne af disse data, om
den maksimale periode for opbevaring af disse data i
enhver database, og om på hvilken måde rettigheds
havere kan udøve deres ret til at få adgang til, rette
eller slette deres personoplysninger i overensstemmelse
med direktiv 95/46/EF. Navnlig bør entydige identifika
torer, der giver mulighed for indirekte identifikation af en
person, betragtes som personoplysninger som defineret i
nævnte direktiv.

(53)

Bestemmelser om håndhævelsesforanstaltninger bør ikke
berøre de beføjelser, som nationale uafhængige offentlige
myndigheder i medlemsstaterne har i henhold til direktiv
95/46/EF til at kontrollere efterlevelsen af de nationale
bestemmelser, der vedtages til gennemførelse af nævnte
direktiv.

(54)

Nærværende direktiv overholder de grundlæggende rettig
heder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske
Unions charter om grundlæggende rettigheder (»charte
ret«). Bestemmelserne i direktivet om tvistbilæggelse bør
ikke være til hinder for, at parterne kan udøve deres ret
til adgang til en domstol, som er garanteret i chartret.
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Målene for dette direktiv, nemlig at forbedre de mulighe
der,
som
kollektive
forvaltningsorganisationers
medlemmer har for at udøve kontrol med selskabernes
virksomhed, at sikre tilstrækkelig gennemsigtighed med
de kollektive forvaltningsorganisationers aktiviteter og at
forbedre multiterritorial licensering af ophavsmænds
rettigheder til musikværker med henblik på onlineanven
delse, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlems
staterne, men kan på grund af deres omfang og virk
ninger bedre kan nås på EU-plan; Unionen kan derfor
vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Euro
pæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitets
princippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre,
end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.
Bestemmelserne i dette direktiv berører ikke anvendelsen
af konkurrencereglerne og enhver anden relevant lovgiv
ning på andre områder, herunder om fortrolighed,
handelshemmeligheder, databeskyttelse, aktindsigt, afta
leret og international privatret med hensyn til lovvalg
og retternes kompetence og arbejdstagernes og arbejds
givernes foreningsfrihed og deres ret til at organisere sig.
I henhold til den fælles politiske erklæring af
28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommis
sionen om forklarende dokumenter (1) har medlemssta
terne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at
lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger
ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer
forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsva
rende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I
forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsen
delse af sådanne dokumenter er berettiget.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er
blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 45/2001 (2) og afgav en udtalelse den 9. oktober
2012 —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

20.3.2014

Artikel 2
Anvendelsesområde
1.
Afsnit I, II, IV og V, med undtagelse af artikel 34, stk. 2,
og artikel 38, finder anvendelse på alle kollektive forvaltnings
organisationer, der er etableret i Unionen.
2.
Afsnit III og artikel 34, stk. 2, og artikel 38 finder anven
delse på de kollektive forvaltningsorganisationer, der er etableret
i Unionen, og som forvalter ophavsmænds rettigheder til musik
værker med henblik på onlineanvendelse på et multiterritorialt
grundlag.
3.
De relevante bestemmelser i dette direktiv finder anven
delse på enheder, der direkte eller indirekte ejes eller helt eller
delvist kontrolleres af en kollektiv forvaltningsorganisation,
forudsat at sådanne enheder udfører aktiviteter, som, i tilfælde
af at de blev udført af en kollektiv forvaltningsorganisation, ville
være underlagt dette direktivs bestemmelser.
4.
Artikel 16, stk. 1, artikel 18, artikel 20, artikel 21, stk. 1,
litra a), b), c), e), f) og g), artikel 36 og artikel 42 finder anven
delse på alle uafhængige forvaltningsenheder, der er etableret i
Unionen.
Artikel 3
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:
a) »kollektiv forvaltningsorganisation«: enhver organisation,
som er bemyndiget ved lov eller ved overdragelse, licens
eller anden kontraktmæssig aftale til at forvalte ophavsret
eller ophavsretsbeslægtede rettigheder for mere end én
rettighedshaver til kollektiv gavn for disse rettighedshavere
som sit eneste eller primære formål, og som opfylder et
eller begge af følgende kriterier:
i) den er ejet eller kontrolleret af dens medlemmer
ii) den er organiseret uden profit for øje

AFSNIT I
GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1
Genstand
Dette direktiv fastsætter de krav, der er nødvendige for at sikre
en velfungerende forvaltning af ophavsret og beslægtede rettig
heder i kollektive forvaltningsorganisationer. Det indeholder
ligeledes krav til kollektive forvaltningsorganisationers multiter
ritoriale licensering af ophavsmænds rettigheder til musikværker
med henblik på onlineanvendelse.
(1) EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af
18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og
-organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af
12.1.2001, s. 1).

b) »uafhængig forvaltningsenhed«: enhver organisation, som er
bemyndiget ved lov eller ved overdragelse, licens eller anden
kontraktmæssig aftale til at forvalte ophavsret eller ophavs
retsbeslægtede rettigheder for mere end én rettighedshaver
til kollektiv gavn for disse rettighedshavere som eneste eller
primære formål, og som:
i) hverken er ejet eller kontrolleret, direkte eller indirekte,
helt eller delvis af rettighedshavere, og
ii) er organiseret med profit for øje
c) »rettighedshaver«: enhver person eller enhed, der ikke er en
kollektiv forvaltningsorganisation, der er indehaver af en
ophavsret eller en beslægtet rettighed, eller som i henhold
til en aftale om udnyttelse af rettigheder eller ved lov er
berettiget til en andel af rettighedsindtægterne
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d) »medlem«: en rettighedshaver eller en enhed, der repræsen
terer rettighedshavere, herunder andre kollektive forvalt
ningsorganisationer og sammenslutninger af rettigheds
havere, der opfylder kravene for medlemskab af en kollektiv
forvaltningsorganisation og er blevet optaget som medlem
af denne
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n) »onlinemusikrettigheder«: enhver af en ophavsmands rettig
heder til et musikværk i henhold til artikel 2 og 3 i direktiv
2001/29/EF, som er nødvendige for levering af en online
tjeneste.

AFSNIT II

e) »statutter«: vedtægterne, reglerne eller dokumentet om etab
lering af en kollektiv forvaltningsorganisation
f)

»generalforsamling for medlemmer«: organ i den kollektive
forvaltningsorganisation, hvori medlemmerne deltager og
udøver deres stemmerettigheder uanset organisationens
retlige form

g) »bestyrelsesmedlem«:
i) når der i henhold til national ret eller den kollektive
forvaltningsorganisations
statutter
anvendes
en
enstrenget bestyrelsesstruktur, ethvert medlem af besty
relsen

KOLLEKTIVE FORVALTNINGSORGANISATIONER
KAPITEL 1

Repræsentation af rettighedshavere og medlemskab og orga
nisation af kollektive forvaltningsorganisationer
Artikel 4
Overordnede principper
Medlemsstaterne sikrer, at de kollektive forvaltningsorganisa
tioner handler i bedste interesse for de rettighedshavere, hvis
rettigheder de repræsenterer, og at de ikke pålægger dem
nogen forpligtelser, som ikke er objektivt nødvendige for
beskyttelsen af deres rettigheder og interesser eller for den effek
tive forvaltning af deres rettigheder.

Artikel 5
ii) når der i henhold til national ret eller den kollektive
forvaltningsorganisations
statutter
anvendes
en
tostrenget bestyrelsesstruktur, ethvert medlem af besty
relsen eller tilsynsrådet
h) »rettighedsindtægter«: indtægter, der opkræves af en
kollektiv forvaltningsorganisation på vegne af rettigheds
haverne, uanset om de hidrører fra en eneret, en ret til
vederlag eller en ret til kompensation
i)

»administrationsomkostninger«: det beløb, som en kollektiv
forvaltningsorganisation opkræver eller fratrækker fra rettig
hedsindtægterne eller fra indtægter, der hidrører fra investe
ring af rettighedsindtægter, til at dække omkostningerne ved
forvaltningen af ophavsret eller beslægtede rettigheder

j)

»repræsentationsaftale«: enhver aftale mellem de kollektive
forvaltningsorganisationer, hvormed en kollektiv forvalt
ningsorganisation giver en anden kollektiv forvaltningsorga
nisation bemyndigelse til at forvalte de rettigheder, det
repræsenterer, herunder en aftale, der er indgået i henhold
til artikel 29 og 30

k) »bruger«: enhver person eller enhed, der udfører handlinger,
der kræver rettighedshaveres samtykke, vederlag til rettig
hedshaverne eller betaling af kompensation til rettigheds
haverne, og som ikke handler som forbruger
l)

»repertoire«: værkerne, for hvilke en kollektiv forvaltnings
organisation forvalter rettighederne

m) »multiterritorial licens«: en licens, som omfatter mere end én
medlemsstats territoriale område

Rettighedshavernes rettigheder
1.
Medlemsstaterne sikrer, at rettighedshaverne har de i stk.
2-8 fastsatte rettigheder, og at disse rettigheder er fastsat i den
kollektive forvaltningsorganisations statutter eller medlemskabs
betingelser.

2.
Rettighedshaverne skal have ret til at give en kollektiv
forvaltningsorganisation efter eget valg bemyndigelse til at
forvalte rettigheder, kategorier af rettigheder eller typer af
værker og andre frembringelser efter eget valg i territoriale
områder efter eget valg, uanset nationaliteten, hjemstedet eller
etableringsstedet for den kollektive forvaltningsorganisation eller
rettighedshaverne. Medmindre den kollektive forvaltningsorgani
sation har objektive grunde til at nægte forvaltningen, skal den
være forpligtet til at forvalte disse rettigheder, kategorier af
rettigheder eller typer af værker og andre frembringelser,
forudsat at deres forvaltning henhører under dens aktivitet.

3.
Rettighedshavere har ret til at udstede licenser for ikkekommercielle anvendelser af enhver rettighed, kategori af rettig
heder eller type af værker og andre frembringelser efter eget
valg.

4.
Rettighedshaverne skal have ret til at ophæve en bemyn
digelse til at forvalte rettigheder, kategorier af rettigheder eller
typer af værker og andre frembringelser, som de har givet til en
kollektiv forvaltningsorganisation, eller til fra en kollektiv
forvaltningsorganisation at tilbagetrække enhver rettighed, kate
gori af rettigheder eller typer af værker og andre frembringelser
efter eget valg, der er fastsat i stk. 2, for territoriale områder af
eget valg, såfremt de giver et rimeligt varsel på højst seks måne
der. Den kollektive forvaltningsorganisation kan beslutte, at en
sådan ophævelse eller tilbagetrækning først vil få virkning ved
udgangen af regnskabsåret.
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5.
Hvis der er beløb, som tilfalder en rettighedshaver for en
udnyttelse, som fandt sted inden ophævelsen af en bemyndi
gelse eller tilbagetrækningen af rettigheder fik virkning, eller i
henhold til en licens, der er udstedt før ophævelsen eller tilbage
trækningen fik virkning, bevarer rettighedshaveren sine rettig
heder i henhold til artikel 12, 13, 18, 20, 28 og 33.

6.
En kollektiv forvaltningsorganisation må ikke begrænse
anvendelsen af de rettigheder, der er omhandlet i stk. 4 og 5,
ved at kræve som betingelse for anvendelsen af disse rettigheder,
at forvaltning af rettigheder eller kategorier af rettigheder eller
typer af værker og andre frembringelser, der er omfattet af
ophævelsen eller tilbagetrækningen, overdrages til en anden
kollektiv forvaltningsorganisation.

7.
I de tilfælde hvor en rettighedshaver giver en kollektiv
forvaltningsorganisation bemyndigelse til at forvalte vedkom
mendes rettigheder, skal han give en specifik bemyndigelse for
hver rettighed eller kategori af rettigheder eller type af værker
og andre frembringelser, som den pågældende giver den kollek
tive forvaltningsorganisation bemyndigelse til at forvalte. Enhver
sådan bemyndigelse skal være i dokumentarisk form.

8.
En kollektiv forvaltningsorganisation skal underrette rettig
hedshavere om deres rettigheder i henhold til stk. 1-7, såvel
som om alle betingelser tilknyttet den rettighed, der er fastsat
i stk. 3, før den opnår deres bemyndigelse til sin forvaltning af
rettigheder eller kategori af rettigheder eller typer af værker og
andre frembringelser.

En kollektiv forvaltningsorganisation skal underrette de rettig
hedshavere, som allerede har givet organisationen bemyndigelse,
om deres rettigheder i henhold til stk. 1-7 såvel som om alle
betingelser tilknyttet den rettighed, der er fastsat i stk. 3, senest
den 10. oktober 2016.
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afviser at acceptere en anmodning om medlemskab, skal den
forsyne rettighedshaveren med en klar begrundelse for sin
beslutning.
3.
Den kollektive forvaltningsorganisations statutter skal
indeholde passende og effektive mekanismer for alle medlem
mernes deltagelse i organisationens beslutningsproces. De
forskellige kategorier af medlemmers repræsentation i beslut
ningsprocessen skal være retfærdige og afbalancerede.
4.
En kollektiv forvaltningsorganisation skal give sine
medlemmer mulighed for at kommunikere med organisationen
ad elektronisk vej, herunder med henblik på udøvelsen af deres
medlemsrettigheder.
5.
En kollektiv forvaltningsorganisation skal opbevare forteg
nelser over sine medlemmer og skal regelmæssigt ajourføre
disse fortegnelser.
Artikel 7
Rettigheder for rettighedshavere, som ikke er medlemmer
af den kollektive forvaltningsorganisation
1.
Medlemsstaterne sikrer, at kollektive forvaltningsorganisa
tioner overholder bestemmelserne i artikel 6, stk. 4, artikel 20,
artikel 29, stk. 2, og artikel 33 med hensyn til rettighedshavere,
som har en direkte juridisk forbindelse med dem ved lov eller
ved overdragelse, licens eller anden kontraktmæssig aftale, men
som ikke er medlemmer af dem.
2.
Medlemsstaterne kan anvende andre bestemmelser i dette
direktiv for rettighedshavere, der er omhandlet i stk. 1.
Artikel 8
Generalforsamling for den kollektive
forvaltningsorganisations medlemmer
1.
Medlemsstaterne sikrer, at generalforsamlingen for
medlemmer organiseres i overensstemmelse med de regler, der
er fastsat i stk. 2-10.

Artikel 6
De kollektive forvaltningsorganisationers medlemsregler
1.
Medlemsstaterne sikrer, at de kollektive forvaltningsorga
nisationer overholder reglerne i stk. 2-5.

2.
En kollektiv forvaltningsorganisation skal acceptere rettig
hedshavere og de enheder, der repræsenterer rettighedshavere,
herunder andre kollektive forvaltningsorganisationer og
sammenslutninger af rettighedshavere, som medlemmer, hvis
de opfylder kravene for medlemskab, der skal være baseret på
objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier. Disse
medlemskabskrav skal fremgå af den kollektive forvaltnings
organisations statutter eller medlemskabsbetingelser og gøres
offentligt tilgængelige. Hvis en kollektiv forvaltningsorganisation

2.
Der skal mindst én gang om året indkaldes til general
forsamling for medlemmerne.
3.
Generalforsamlingen for medlemmerne skal godkende
eventuelle ændringer af den kollektive forvaltningsorganisations
statutter og medlemskabsbetingelser, hvis disse betingelser ikke
er omfattet af statutterne.
4.
Generalforsamlingen for medlemmerne skal træffe afgø
relse om udnævnelse eller afskedigelse af bestyrelsesmedlemmer,
overvåge deres generelle præstationer og godkende deres
vederlag og andre fordele såsom monetære og ikke-monetære
ydelser, pension, tilskud, ret til andre vederlag og fratrædelses
godtgørelse.

20.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

I en kollektiv forvaltningsorganisation med en tostrenget besty
relsesstruktur skal generalforsamlingen for medlemmerne ikke
træffe afgørelse om udnævnelse eller afskedigelse af bestyrelses
medlemmer eller godkende deres aflønning eller andre fordele,
hvis beføjelsen til at træffe sådanne afgørelser er delegeret til
tilsynsrådet.
5.
I overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i
afsnit II, kapitel 2, skal generalforsamlingen for medlemmerne
mindst træffe afgørelse om:
a) den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettig
hedshavere
b) den generelle politik for anvendelsen af beløb, der ikke kan
fordeles
c) den generelle investeringspolitik for rettighedsindtægter og
eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter
d) den generelle politik for fradrag i rettighedsindtægter og
eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter
e) anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles
f) risikostyringspolitik
g) godkendelse af erhvervelse, salg eller belåning af fast
ejendom
h) godkendelse af fusioner og alliancer, oprettelse af dattersel
skaber samt erhvervelse af andre enheder eller aktier eller
rettigheder i andre enheder
i) godkendelse af optagelse af lån, ydelse af lån eller sikker
hedsstillelse for lån.
6.
Generalforsamlingen for medlemmerne kan uddelegere de
i stk. 5, litra f), g), h) og i), anførte beføjelser ved en beslutning
eller en bestemmelse i statutterne til det organ, der varetager
tilsynsfunktionen.
7.
Medlemsstaterne kan med hensyn til stk. 5, litra a)-d),
anmode generalforsamlingen for medlemmerne om at fastsætte
mere detaljerede betingelser for anvendelse af rettighedsindtæg
terne og indtægterne fra investering af rettighedsindtægter.
8.
Generalforsamlingen for medlemmerne skal kontrollere
den kollektive forvaltningsorganisations aktiviteter ved i det
mindste at træffe afgørelse om udnævnelse og afskedigelse af
revisor og godkendelse af den årlige gennemsigtighedsrapport,
der er omhandlet i artikel 22.
Medlemsstaterne kan tillade alternative systemer eller regler for
udnævnelse og afskedigelse af revisor, forudsat at disse systemer
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og regler er udformet således, at de sikrer revisors uafhængighed
fra de personer, som forvalter den kollektive forvaltningsorga
nisations aktiviteter.

9.
Alle medlemmer af den kollektive forvaltningsorganisation
skal have ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen
for medlemmerne. Medlemsstaterne kan dog tillade begræns
ninger i den kollektive forvaltningsorganisations medlemmers
ret til at deltage og udøve deres stemmeret på generalforsam
lingen for medlemmerne på grundlag af et eller begge af
følgende kriterier:

a) medlemskabsvarighed

b) beløb, der er modtaget eller som tilfalder et medlem,

forudsat at disse kriterier er fastsat og anvendt på en rimelig og
forholdsmæssig måde.

De i første afsnit, litra a) og b), fastsatte kriterier skal fremgå af
den kollektive forvaltningsorganisations statutter eller medlem
skabsbetingelser og gøres offentligt tilgængelige i overensstem
melse med artikel 19 og 21.

10.
Alle medlemmer af en kollektiv forvaltningsorganisation
skal have ret til at udpege en hvilken som helst anden person
eller enhed som fuldmagtshaver til at deltage i og stemme på
generalforsamlingen for medlemmer på deres vegne, forudsat at
denne udnævnelse ikke medfører en interessekonflikt, som kan
tænkes at opstå, f.eks. hvis det udpegende medlem og fuld
magtshaveren tilhører forskellige kategorier af rettighedshavere
i den kollektive forvaltningsorganisation.

Medlemsstaterne kan dog give mulighed for begrænsninger for
udpegelse af fuldmagtshavere og udøvelse af stemmerettigheder
for de medlemmer, de repræsenterer, hvis disse ikke griber ind i
medlemmers mulighed for at deltage i en kollektiv forvaltnings
organisations beslutningsproces på behørig og effektiv vis.

Alle fuldmagter skal være gyldige for en enkelt generalforsam
ling for medlemmer. På generalforsamlingen for medlemmer har
fuldmagtshaveren samme rettigheder, som det medlem, der har
udpeget vedkommende, ville have haft. Fuldmagtshaveren
afgiver stemmen i overensstemmelse med instrukserne fra det
medlem, der har udpeget ham.

11.
Medlemsstaterne kan beslutte, at generalforsamlingens
beføjelser kan udøves af en forsamling af delegerede, der
vælges mindst hvert fjerde år af medlemmerne af den kollektive
forvaltningsorganisation, under forudsætning af, at:
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a) det sikres, at medlemmerne deltager i den kollektive forvalt
ningsorganisations beslutningsproces på en passende og
effektiv måde, og

herunder gennemførelse af beslutninger truffet på general
forsamlingen for medlemmer og navnlig de generelle poli
tikker anført i artikel 8, stk. 5, litra a)-d).

b) de forskellige kategorier af medlemmer er repræsenteret på
en rimelig og afbalanceret måde i forsamlingen af delegerede.

5.
Det organ, der varetager tilsynsfunktionen, skal mindst en
gang om året aflægge beretning om udøvelsen af sit hverv for
generalforsamlingen for medlemmer.

Reglerne i stk. 2-10 finder tilsvarende anvendelse på forsam
lingen af delegerede.

Artikel 10

12.
Medlemsstaterne kan, når en kollektiv forvaltningsorga
nisation som følge af sin retlige form ikke har nogen general
forsamling for medlemmerne, beslutte, at beføjelserne for denne
generalforsamling skal udøves af det organ, der varetager
tilsynsfunktionen. Reglerne i stk. 2-5, 7 og 8 finder tilsvarende
anvendelse på et sådant organ, der varetager tilsynsfunktionen.

13.
Medlemsstaterne kan beslutte, at alle eller nogle af befø
jelserne for generalforsamlingen for medlemmerne, når en
kollektiv forvaltningsorganisation har medlemmer, som er enhe
der, der repræsenterer rettighedshavere, skal varetages af en
forsamling af disse rettighedshavere. Reglerne i stk. 2-10
finder tilsvarende anvendelse på forsamlingen af rettigheds
havere.

Artikel 9
Tilsynsfunktion
1.
Medlemsstaterne sikrer, at hver kollektiv forvaltningsorga
nisation har indført en tilsynsfunktion, der løbende overvåger
de aktiviteter og udførelsen af de opgaver, som varetages af
personer med ansvar for ledelsen af organisationens aktiviteter.

2.
Der skal være en rimelig og afbalanceret repræsentation af
de forskellige kategorier af medlemmer af den kollektive forvalt
ningsorganisation i det organ, der varetager tilsynsfunktionen.

3.
Enhver af de personer, der varetager tilsynsfunktionen,
skal hvert år afgive en individuel erklæring om interessekon
flikter indeholdende de i artikel 10, stk. 2, andet afsnit,
omhandlede oplysninger til generalforsamlingen for medlem
mer.

4.
Det organ, der varetager tilsynsopgaverne, skal mødes
regelmæssigt og mindst have følgende beføjelser:

a) udøvelse af de beføjelser, det har fået delegeret af general
forsamlingen for medlemmer, herunder i henhold til artikel 8,
stk. 4 og 6

Forpligtelser for de personer, som forvalter den kollektive
forvaltningsorganisations aktiviteter
1.
Medlemsstaterne sikrer, at hver kollektiv forvaltningsorga
nisation tager alle nødvendige forholdsregler for, at de personer,
der forvalter dens aktiviteter, gør dette på en sund, forsigtig og
passende måde ved anvendelse af sunde administrative og regn
skabsmæssige procedurer og interne kontrolmekanismer.

2.
Medlemsstaterne sikrer, at kollektive forvaltningsorganisa
tioner indfører og anvender procedurer for at undgå interesse
konflikter og, når sådanne konflikter ikke kan undgås, at iden
tificere, forvalte, overvåge og oplyse om faktiske eller potentielle
interessekonflikter, for at forhindre dem i at skade de kollektive
interesser for de rettighedshavere, som organisationen repræsen
terer.

De i første afsnit omhandlede procedurer skal omfatte en indi
viduel årlig erklæring fra hver af de personer, der er omhandlet i
stk. 1, til generalforsamlingen for medlemmer, med følgende
oplysninger:

a) eventuelle interesser i den kollektive forvaltningsorganisation

b) eventuelle vederlag modtaget i det foregående regnskabsår
fra den kollektive forvaltningsorganisation, herunder i form
af pensionsordninger, naturalydelser og andre ydelser

c) eventuelle beløb modtaget i det foregående regnskabsår som
rettighedshaver fra den kollektive forvaltningsorganisation

d) en erklæring om enhver faktisk eller potentiel konflikt
mellem personlige interesser og den kollektive forvaltnings
organisations interesser eller mellem forpligtelser over for
den kollektive forvaltningsorganisation og eventuelle forplig
telser over for enhver anden fysisk eller juridisk person.

KAPITEL 2

Forvaltning af rettighedsindtægter
Artikel 11
Opkrævning og anvendelse af rettighedsindtægter

b) overvågning af de aktiviteter og udførelsen af de opgaver,
som varetages af personer, der er omhandlet i artikel 10,

1.
Medlemsstaterne sikrer, at de kollektive forvaltningsorga
nisationer overholder reglerne i stk. 2-5.
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2.
En kollektiv forvaltningsorganisation skal udvise omhu
ved opkrævning og forvaltning af rettighedsindtægter.
3.
En kollektiv forvaltningsorganisation skal i sine regnskaber
holde:
a) rettighedsindtægter og eventuelle indtægter opnået ved inve
stering af rettighedsindtægter, og
b) eventuelle egne aktiver og indtægter herfra, fra administra
tionsomkostninger eller fra andre aktiviteter.
4.
En kollektiv forvaltningsorganisation har ikke ret til at
anvende rettighedsindtægter eller eventuelle indtægter fra inve
steringer af rettighedsindtægter til andre formål end fordeling til
rettighedshaverne, bortset fra hvis det er tilladt at fratrække eller
modregne administrationsomkostninger, i overensstemmelse
med en afgørelse truffet i overensstemmelse med artikel 8,
stk. 5, litra d), eller at anvende rettighedsindtægter eller
enhver indkomst, der skyldes investering af rettighedsindtægter,
i overensstemmelse med en afgørelse truffet i overensstemmelse
med artikel 8, stk. 5.
5.
Når en kollektiv forvaltningsorganisation investerer rettig
hedsindtægter eller eventuelle indtægter opnået ved investering
af rettighedsindtægter, skal det ske på en sådan måde, at inter
esserne hos de rettighedshavere, som den repræsenterer, vare
tages bedst muligt, i overensstemmelse med den generelle inve
sterings- og risikoforvaltningspolitik som omhandlet i artikel 8,
stk. 5, litra c) og f), og under hensyn til følgende regler:
a) findes der en potentiel interessekonflikt, skal den kollektive
forvaltningsorganisation sikre, at investeringerne foretages
udelukkende i disse rettighedshaveres interesse
b) aktiverne skal investeres således, at der skabes sikkerhed,
kvalitet, likviditet og rentabilitet i hele investeringsporteføljen
c) aktiverne skal spredes på passende vis for at undgå ufor
holdsmæssig afhængighed af et bestemt aktiv og koncentra
tioner af risici i porteføljen som helhed.
Artikel 12
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3.
Administrationsomkostningerne må ikke overstige de
begrundede og dokumenterede omkostninger, som afholdes af
den kollektive forvaltningsorganisation i forbindelse med
forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder.

Medlemsstaterne sikrer, at de krav, der gælder for brugen og
gennemsigtigheden af brugen af beløb, der er fratrukket eller
modregnet i forbindelse med administrationsomkostninger, også
finder anvendelse for eventuelle andre fradrag til dækning af
omkostninger vedrørende forvaltning af ophavsret og beslæg
tede rettigheder.

4.
Når en kollektiv forvaltningsorganisation leverer sociale,
kulturelle eller uddannelsesmæssige ydelser, der finansieres
gennem fradrag i rettighedsindtægterne eller i indtægter fra inve
stering af rettighedsindtægter, skal sådanne ydelser leveres på
grundlag af rimelige kriterier, navnlig i forbindelse med
adgangen til og omfanget af disse ydelser.

Artikel 13
Fordeling af beløb, der tilfalder rettighedshavere
1.
Uden at det berører artikel 15, stk. 3, og artikel 28, skal
medlemsstaterne sikre, at hver kollektiv forvaltningsorganisation
regelmæssigt, omhyggeligt og nøjagtigt fordeler og betaler skyl
dige beløb til rettighedshavere i overensstemmelse med den
generelle fordelingspolitik i artikel 8, stk. 5, litra a),.

Medlemsstaterne skal endvidere sikre, at kollektive forvaltnings
organisationer eller medlemmer heraf, som er enheder, der
repræsenterer rettighedshavere, fordeler og betaler disse beløb
til rettighedshaverne hurtigst muligt og senest ni måneder efter
udgangen af det regnskabsår, i hvilket de pågældende rettigheds
indtægter er blevet opkrævet, medmindre der er objektive
grunde, navnlig i forbindelse med indberetning fra brugere,
identifikation af rettigheder, rettighedshavere eller matchning
af oplysninger om værker og andre frembringelser med rettig
hedshavere, som forhindrer den kollektive forvaltningsorganisa
tion eller i givet fald dens medlemmer i at overholde denne frist.

2.
Når de beløb, der tilfalder rettighedshaverne, ikke kan
fordeles inden for fristen i stk. 1, fordi de berørte rettigheds
havere ikke kan identificeres eller lokaliseres, og undtagelsen fra
denne frist ikke finder anvendelse, skal den kollektive forvalt
ningsorganisation bogføre disse beløb særskilt.

Fradrag
1.
Medlemsstaterne sikrer, at når en rettighedshaver bemyn
diger en kollektiv forvaltningsorganisation til at forvalte dennes
rettigheder, skal den kollektive forvaltningsorganisation oplyse
rettighedshaveren om administrationsomkostninger og andre
fradrag fra rettighedsindtægter og eventuelle andre indtægter
opnået ved investering af rettighedsindtægter, inden den opnår
hans samtykke til forvaltningen af den pågældendes rettigheder.
2.
Fradragene skal være rimelige i forhold til de tjenestey
delser, den kollektive forvaltningsorganisation yder rettigheds
haverne, herunder i givet fald de i stk. 4 omhandlede tjenestey
delser, og skal beregnes ud fra objektive kriterier.

3.
Den kollektive forvaltningsorganisation træffer alle
nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med stk. 1 til
at identificere og lokalisere rettighedshaverne. Navnlig skal den
kollektive forvaltningsorganisation senest tre måneder efter
udløbet af fristen i stk. 1 oplyse om værker og andre frem
bringelser, for hvilke en eller flere rettighedshavere ikke er blevet
identificeret eller lokaliseret til:

a) de rettighedshavere, som den repræsenterer, eller de enheder,
der repræsenterer rettighedshavere, når disse enheder er
medlemmer af den kollektive forvaltningsorganisation, og
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b) alle kollektive forvaltningorganer, som den har indgået
repræsentationsaftaler med.
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hensyn til gældende tariffer, administrationsomkostninger og
betingelserne for opkrævning af rettighedsindtægter og fordeling
af skyldige beløb til rettighedshavere.

De i første afsnit omhandlede oplysninger omfatter, hvor
tilgængeligt, følgende:
Artikel 15
a) titlen på værket eller anden frembringelse
b) navnet på ophavsmanden
c) navnet på forlæggeren eller producenten, og
d) alle andre relevante tilgængelige oplysninger, der kan bidrage
til at identificere rettighedshaveren.
Den kollektive forvaltningsorganisation skal endvidere kontrol
lere de medlemsfortegnelser, der er omhandlet i artikel 6, stk. 5,
og andre umiddelbart tilgængelige fortegnelser. Såfremt de
ovennævnte foranstaltninger ikke giver resultat, skal den kollek
tive forvaltningsorganisation stille disse oplysninger til rådighed
for offentligheden senest et år efter udløbet af tremånedersperio
den.
4.
Såfremt de beløb, der tilfalder rettighedshaverne, ikke kan
fordeles efter tre år fra udgangen af det regnskabsår, hvor de
pågældende rettighedsindtægter blev opkrævet, og såfremt den
kollektive forvaltningsorganisation har truffet alle nødvendige
foranstaltninger for at identificere og lokalisere rettigheds
haverne omhandlet i stk. 3, skal beløbene klassificeres som
beløb, der ikke kan fordeles.
5.
Generalforsamlingen for medlemmer i en kollektiv forvalt
ningsorganisation skal træffe afgørelse om anvendelsen af beløb,
der ikke kan fordeles, i overensstemmelse med artikel 8, stk. 5,
litra b), uden at dette berører rettighedshaveres krav på disse
beløb over for den kollektive forvaltningsorganisation inden for
rammerne af medlemsstaternes lovgivning om forældelsesfrister
for krav.
6.
Medlemsstaterne kan begrænse eller fastlægge den tilladte
anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, bl.a. ved at sikre, at
sådanne beløb anvendes på særskilt og uafhængig vis til
finansiering af sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige
formål til gavn for rettighedshavere.

Fradrag og betalinger i henhold til repræsentationsaftaler
1.
Medlemsstaterne sikrer, at en kollektiv forvaltningsorgani
sation ikke foretager fradrag, undtagen for administrations
omkostninger, fra de rettighedsindtægter, der hidrører fra de
rettigheder, det forvalter på grundlag af en repræsentationsaftale,
eller fra nogen anden indtægt hidrørende fra investering af disse
rettighedsindtægter, medmindre den anden kollektive forvalt
ningsorganisation, der er part i repræsentationsaftalen, har
givet sit udtrykkelige samtykke til sådanne fradrag.

2.
Den kollektive forvaltningsorganisation skal regelmæssigt,
omhyggeligt og nøjagtigt fordele og betale skyldige beløb til
andre kollektive forvaltningsorganisationer.

3.
Den kollektive forvaltningsorganisation skal foretage en
sådan fordeling og betaling til de andre kollektive forvaltnings
organisationer hurtigst muligt og senest ni måneder fra
udgangen af det regnskabsår, i hvilket de pågældende rettigheds
indtægter er blevet opkrævet, medmindre der er objektive
grunde, navnlig i forbindelse med indberetning fra brugere,
identifikation af rettigheder, rettighedshavere eller matchning
af oplysninger om værker og andre frembringelser med rettig
hedshavere, som forhindrer den kollektive forvaltningsorganisa
tion i at overholde denne frist.

Den kollektive forvaltningsorganisation eller, såfremt den har
medlemmer, som er enheder, der repræsenterer rettigheds
havere, disse medlemmer, skal fordele og betale de skyldige
beløb til rettighedshaverne hurtigst muligt og senest seks
måneder efter udgangen af det regnskabsår, i hvilket de pågæl
dende rettighedsindtægter er blevet opkrævet, medmindre der er
objektive grunde, navnlig i forbindelse med indberetning fra
brugere, identifikation af rettigheder, rettighedshavere eller
matchning af oplysninger om værker og andre frembringelser
med rettighedshavere, som forhindrer den kollektive forvalt
ningsorganisation eller i givet fald dens medlemmer i at over
holde denne frist.

KAPITEL 3
KAPITEL 4

Forvaltning af rettigheder på vegne af andre kollektive
forvaltningsorganisationer

Forbindelser med brugerne

Artikel 14

Artikel 16

Rettigheder, der forvaltes i henhold til
repræsentationsaftaler

Licensering

Medlemsstaterne sikrer, at en kollektiv forvaltningsorganisation
ikke diskriminerer mod nogen rettighedshaver, hvis rettigheder
den forvalter i henhold til en repræsentationsaftale, navnlig med

1.
Medlemsstaterne sikrer, at kollektive forvaltningsorganisa
tioner og brugere fører forhandlinger om licensering af rettig
heder i god tro. Kollektive forvaltningsorganisationer og brugere
skal give hinanden alle nødvendige oplysninger.
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2.
Licensbetingelser skal være baseret på objektive og ikkediskriminerende kriterier. Kollektive forvaltningsorganisationer
er i forbindelse med licensering af rettigheder ikke forpligtet
til at anvende licensbetingelser aftalt med en bruger som præce
dens for andre onlinetjenester, når den pågældende bruger
leverer en ny type onlinetjeneste, som har været tilgængelig
for offentligheden i Unionen i mindre end tre år.

Rettighedshavere skal modtage et passende vederlag for anven
delsen af rettighederne. Tariffer for enerettigheder og retten til
vederlag skal stå i et rimeligt forhold til bl.a. den økonomiske
værdi af disse rettigheders anvendelse i handelen under hensyn
tagen til arten og omfanget af anvendelsen af værkerne og andre
frembringelser og den økonomiske værdi af den tjenesteydelse,
som den kollektive organisation leverer. Kollektive forvaltnings
organisationer skal oplyse den berørte bruger om kriterierne for
fastsættelsen af disse tariffer.

3.
Kollektive forvaltningsorganisationer skal besvare anmod
ninger fra brugere uden unødig forsinkelse og bl.a. angive,
hvilke informationer den kollektive forvaltningsorganisation
behøver for at tilbyde en licens.

Når den kollektive forvaltningsorganisation har modtaget alle
relevante oplysninger, skal den uden unødig forsinkelse enten
tilbyde en licens eller give brugeren en begrundet meddelelse
om, at den ikke agter at udstede licens til en bestemt tjenestey
delse.

4.
En kollektiv forvaltningsorganisation skal gøre det muligt
for brugerne at kommunikere med den ad elektronisk vej,
herunder, når det er relevant, med henblik på rapportering
om licensens anvendelse.
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forvaltningsorganisationer mindst én gang om året stiller mindst
de følgende oplysninger til rådighed for hver rettighedshaver,
som de har tildelt rettighedsindtægter eller foretaget betalinger
til, i den periode, som oplysningerne vedrører:

a) alle kontaktoplysninger, som rettighedshaveren har givet den
kollektive forvaltningsorganisation tilladelse til at anvende
for at identificere og lokalisere rettighedshaveren

b) de rettighedsindtægter, der er tildelt rettighedshaveren

c) de beløb, som den kollektive forvaltningsorganisation har
betalt til rettighedshaveren pr. kategori af forvaltede rettig
heder og pr. type anvendelse

d) den periode, hvori den anvendelse, for hvilken der tildeltes
og betaltes beløb til rettighedshaveren, fandt sted,
medmindre der er objektive grunde relateret til indberetning
fra brugere, som forhindrer den kollektive forvaltningsorga
nisation i at give disse oplysninger

e) fradrag vedrørende administrationsomkostninger

f) beløb, der er fratrukket til andre formål end vedrørende
administrationsomkostninger, herunder dem, der kan
kræves i henhold til national ret for sociale, kulturelle eller
uddannelsesmæssige tjenesteydelser

g) enhver rettighedsindtægt tildelt rettighedshaveren, der er
udestående for enhver periode.
Artikel 17
Brugeres forpligtelser
Medlemsstaterne vedtager bestemmelser til sikring af, at
brugerne inden for et aftalt eller forud fastsat tidsrum og i et
aftalt eller forud fastsat format giver en kollektiv forvaltnings
organisation de relevante oplysninger, de råder over om anven
delsen af de rettigheder, den kollektive forvaltningsorganisation
repræsenterer, som er nødvendige for opkrævning af rettigheds
indtægter og for fordeling og betaling af skyldige beløb til
rettighedshavere. De kollektive forvaltningsorganisationer og
brugerne skal, når de træffer afgørelse om det format,
sådanne oplysninger skal afgives i, så vidt muligt tage hensyn
til frivillige branchestandarder.

2.
Såfremt en kollektiv forvaltningsorganisation tildeler
rettighedsindtægter og blandt sine medlemmer har enheder,
der er ansvarlige for fordelingen af rettighedsindtægter til rettig
hedshavere, skal den kollektive forvaltningsorganisation give de
i stk. 1 anførte oplysninger til disse enheder, såfremt de ikke
allerede råder over dem. Medlemsstaterne sikrer, at enhederne
mindst én gang om året stiller mindst de i stk. 1 anførte oplys
ninger til rådighed for hver rettighedshaver, som de har tildelt
rettighedsindtægter eller foretaget betalinger til i den periode,
som oplysningerne vedrører:

Artikel 19
KAPITEL 5

Gennemsigtighed og rapportering
Artikel 18
Oplysninger til rettighedshavere om forvaltning af deres
rettigheder
1.
Uden at det berører nærværende artikels stk. 2, artikel 19
og artikel 28, stk. 2, skal medlemsstaterne sikre, at kollektive

Oplysninger til andre kollektive forvaltningsorganisationer
om forvaltning af rettigheder i henhold til
repræsentationsaftaler
Medlemsstaterne sikrer, at en kollektiv forvaltningsorganisation
ad elektronisk vej og mindst én gang om året stiller mindst
følgende oplysninger til rådighed for kollektive forvaltningsorga
nisationer, på hvis vegne den forvalter rettigheder i henhold til
en repræsentationsaftale, for den periode, som oplysningerne
vedrører:
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a) de rettighedsindtægter, der er tildelt, og de beløb, der er
betalt af den kollektive forvaltningsorganisation pr. kategori
af forvaltede rettigheder og pr. type anvendelse for de rettig
heder, det forvalter i henhold til repræsentationsaftalen, samt
eventuelle tildelte rettighedsindtægter, der er udestående for
enhver periode

20.3.2014

c) standardlicensaftaler og gældende standardtariffer, herunder
nedslag
d) listen over de personer, der er omhandlet i artikel 10
e) dens generelle politik for fordeling af skyldige beløb til
rettighedshavere

b) fradrag vedrørende administrationsomkostninger
f) dens generelle politik for administrationsomkostninger
c) fradrag til ethvert andet formål end vedrørende administra
tionsomkostninger, jf. artikel 15
d) oplysninger om alle licenser, som der er givet tilladelse til
eller afslag på vedrørende værker og andre frembringelser,
som er omfattet af repræsentationsaftalen

g) dens generelle politik for fradrag undtagen for administra
tionsomkostninger, fra rettighedsindtægter og fra nogen
anden indtægt hidrørende fra investering af disse rettigheds
indtægter, herunder fradrag til sociale, kulturelle og uddan
nelsesmæssige tjenesteydelser
h) en liste over de repræsentationsaftaler, den har indgået, og
navnene på de kollektive forvaltningsorganisationer, den har
indgået disse repræsentationsaftaler med

e) beslutninger vedtaget på generalforsamlingen for medlem
mer, i det omfang disse beslutninger er af relevans for
forvaltningen af rettigheder i henhold til repræsentationsafta
len.

i) dens generelle politik for anvendelsen af beløb, der ikke kan
fordeles

Artikel 20

j) de tilgængelige klagemuligheder og tvistbilæggelsesordninger
i overensstemmelse med artikel 33, 34 og 35.

Oplysninger til rettighedshavere, andre kollektive
forvaltningsorganisationer og brugere på anmodning
Uden at det berører artikel 25 skal medlemsstaterne sikre, at en
kollektiv forvaltningsorganisation som svar på en behørigt
begrundet anmodning ad elektronisk vej og uden unødig forsin
kelse stiller mindst følgende oplysninger til rådighed for enhver
kollektiv forvaltningsorganisation, på hvis vegne den forvalter
rettigheder i henhold til en repræsentationsaftale, for enhver
rettighedshaver eller for enhver bruger:
a) de værker eller andre frembringelser, den repræsenterer, de
rettigheder, den forvalter, direkte eller under repræsentations
aftaler, og de territoriale områder, der er omfattet, eller
b) hvor sådanne værker eller andre frembringelser på grund af
den kollektive forvaltningsorganisations aktivitetsfelt ikke
kan bestemmes, de typer af værker eller andre frembringel
ser, den repræsenterer, de rettigheder, den forvalter, og de
territoriale områder, der er omfattet.
Artikel 21
Offentliggørelse af oplysninger
1.
Medlemsstaterne sikrer, at en kollektiv forvaltningsorgani
sation mindst offentliggør følgende oplysninger:

2.
Den kollektive forvaltningsorganisation skal på sit websted
offentliggøre og ajourføre de i stk. 1 omhandlede oplysninger.
Artikel 22
Årlig gennemsigtighedsrapport
1.
Medlemsstaterne sikrer, at en kollektiv forvaltningsorgani
sation uanset sin retlige form i henhold til national ret
udarbejder og offentliggør en årlig gennemsigtighedsrapport,
herunder den i stk. 3 omhandlede særrapport, for hvert regn
skabsår senest otte måneder efter afslutningen af det pågæl
dende regnskabsår.
Den kollektive forvaltningsorganisation offentliggør på sit
websted den årlige gennemsigtighedsrapport, som skal forblive
offentligt tilgængelig på webstedet i mindst fem år.
2.
Den årlige gennemsigtighedsrapport skal mindst indeholde
de i bilaget fastsatte oplysninger.
3.
En særrapport skal omhandle anvendelsen af de fradrag,
der foretages med henblik på sociale, kulturelle og uddannelses
mæssige tjenesteydelser, og skal mindst indeholde de i punkt 3 i
bilaget anførte oplysninger.

a) dens statutter

4.
De regnskabsmæssige oplysninger i den årlige gennemsig
tighedsrapport skal revideres af en eller flere personer, der ved
lov er autoriseret til at revidere regnskaber i overensstemmelse
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (1).

b) dens medlemskabsvilkår og betingelserne for ophævelse af
bemyndigelsen til at forvalte rettigheder, hvis de ikke
fremgår af statutterne

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006
om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber,
om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om
ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006,
s. 87).
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Revisionsberetningen, inklusive eventuelle forbehold i tilknyt
ning hertil, skal gengives ubeskåret i årsrapporten.
Ved anvendelsen af dette stykke omfatter de regnskabsmæssige
oplysninger de regnskaber, som er omhandlet i punkt 1, litra a),
i bilaget, og de finansielle oplysninger, der er omhandlet i punkt
1, litra g) og h), og i punkt 2 i bilaget.

AFSNIT III
KOLLEKTIVE FORVALTNINGSORGANISATIONERS UDSTE
DELSE AF MULTITERRITORIALE LICENSER FOR ONLINEMU
SIKRETTIGHEDER

L 84/91

Artikel 25
Gennemsigtighed af multiterritoriale repertoireoplysninger
1.
Medlemsstaterne sikrer, at en kollektiv forvaltningsorgani
sation, som udsteder multiterritoriale licenser for onlinemusik
rettigheder, som svar på en behørigt begrundet anmodning og
ad elektronisk vej giver onlinemusiktjenesteydere, de rettigheds
havere, hvis rettigheder den repræsenterer, og andre kollektive
forvaltningsorganisationer ajourførte oplysninger, der gør det
muligt at identificere det onlinemusikrepertoire, det repræsente
rer. Dette skal omfatte:

a) de repræsenterede musikværker

Artikel 23
Multiterritorial licensering i det indre marked
Medlemsstaterne sikrer, at kollektive forvaltningsorganisationer,
der er etableret på deres område, opfylder kravene i dette afsnit,
når de udsteder multiterritoriale licenser for onlinemusikrettig
heder.
Artikel 24
Kapacitet til at behandle multiterritoriale licenser
1.
Medlemsstaterne sikrer, at en kollektiv forvaltningsorgani
sation, som udsteder multiterritoriale licenser for onlinemusik
rettigheder, har tilstrækkelig kapacitet til på en effektiv og
gennemsigtig måde at foretage elektronisk behandling af data,
der er nødvendige for forvaltningen af sådanne licenser,
herunder med henblik på at identificere det repertoire og over
våge dets anvendelse, fakturering af brugere, opkrævning af
rettighedsindtægter og fordeling af skyldige beløb til rettigheds
haverne.
2.
Med henblik på stk. 1 skal en kollektiv forvaltningsorga
nisation mindst opfylde følgende betingelser:
a) have kapacitet til nøjagtigt at identificere musikværker, helt
eller delvis, som den kollektive forvaltningsorganisation er
bemyndiget til at repræsentere
b) have kapacitet til nøjagtigt, helt eller delvis og med hensyn
til hvert relevant territorialt område at definere rettigheder og
disses henholdsvise indehavere for hvert musikværk eller
andele heri, som den kollektive forvaltningsorganisation er
bemyndiget til at repræsentere
c) gøre anvendelse af entydige identifikatorer med henblik på at
identificere rettighedshavere og musikværker, idet der så vidt
muligt tages hensyn til frivillige branchestandarder og prak
sis, som er udviklet på internationalt plan eller EU-plan
d) gøre anvendelse af passende midler med henblik på at iden
tificere og rettidigt og effektivt udrede uoverensstemmelser i
dataene fra andre kollektive forvaltningsorganisationer, der
udsteder multiterritoriale licenser for onlinemusikrettigheder.

b) de repræsenterede rettigheder, helt eller delvis, og

c) de omfattede territoriale områder.

2.
Den kollektive forvaltningsorganisation kan om fornødent
træffe passende foranstaltninger til at beskytte dataenes
nøjagtighed og integritet, at kontrollere deres genanvendelse
og at beskytte kommercielt følsomme oplysninger.

Artikel 26
Nøjagtighed af multiterritoriale repertoireoplysninger
1.
Medlemsstaterne sikrer, at en kollektiv forvaltningsorgani
sation, som udsteder multiterritoriale licenser for onlinemusik
rettigheder, har indført ordninger, der gør det muligt for rettig
hedshavere andre kollektive forvaltningsorganisationer og onli
netjenesteudbydere at gøre indsigelse mod indholdet af de data,
der er omhandlet i listen over betingelser i henhold til artikel 24,
stk. 2, eller oplysninger i henhold til artikel 25, hvis sådanne
rettighedshavere, kollektive forvaltningsorganisationer og online
tjenesteudbydere, på grundlag af rimeligt bevismateriale, har
grund til at tro, at data eller oplysninger er urigtige i forbindelse
med deres onlinemusikrettigheder. Hvor kravet er tilstrækkeligt
dokumenteret, skal den kollektive forvaltningsorganisation sikre,
at de pågældende data eller oplysninger korrigeres uden unødig
forsinkelse.

2.
Den kollektive forvaltningsorganisation skal give rettig
hedshavere, hvis musikværker indgår i dens eget musikreper
toire, og rettighedshavere, der har bemyndiget den til at forvalte
deres onlinemusikrettigheder i overensstemmelse med artikel 31
mulighed for i elektronisk form at tilsende den oplysninger
vedrørende deres musikværker, deres rettigheder til disse
værker og de territoriale områder, for hvilke de giver organisa
tionen bemyndigelse. Den kollektive forvaltningsorganisation og
rettighedshaverne skal i denne forbindelse så vidt muligt tage
hensyn til frivillige branchestandarder eller praksis vedrørende
udveksling af data, der er udarbejdet på internationalt plan eller
EU-plan, og som giver rettighedsindehaverne mulighed for at
specificere musikværket, helt eller delvis, onlinerettighederne,
helt eller delvis, og de territoriale områder, for hvilke de giver
organisationen bemyndigelse.
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3.
Giver en kollektiv forvaltningsorganisation en anden
kollektiv forvaltningsorganisation bemyndigelse til at udstede
multiterritoriale licenser for onlinemusikrettigheder i henhold
til artikel 29 og 30, skal den bemyndigede organisation også
anvende nærværende artikels stk. 2 på de rettighedshavere, hvis
musikværker indgår i den bemyndigende kollektive forvaltnings
organisations eget repertoire, medmindre de to kollektive
forvaltningsorganisationer aftaler andet.
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Artikel 28
Nøjagtig og rettidig betaling til rettighedshavere
1.
Med forbehold af stk. 3 skal medlemsstaterne sikre, at en
kollektiv forvaltningsorganisation, som udsteder multiterritoriale
licenser for onlinemusikrettigheder, præcist og uden forsinkelse,
efter at den faktiske anvendelse af arbejdet er rapporteret,
fordeler skyldige beløb til rettighedshavere hidrørende fra
sådanne licenser, medmindre dette ikke er muligt af årsager,
der kan tilskrives onlinemusiktjenesteyderen.

Artikel 27
Nøjagtig og rettidig rapportering og fakturering
1.
Medlemsstaterne sikrer, at en kollektiv forvaltningsorgani
sation overvåger den måde, hvorpå onlinemusiktjenesteudby
dere, til hvilke det har udstedt en multiterritorial licens for
onlinemusikrettigheder, som den helt eller delvis repræsenterer,
anvender disse rettigheder.

2.
Den kollektive forvaltningsorganisation skal tilbyde onli
nemusiktjenesteudbydere mulighed for ad elektronisk vej at
rapportere om den faktiske anvendelse af onlinemusikrettighe
der, og onlinemusiktjenesteudbydere skal rapportere nøjagtigt
om den faktiske anvendelse af disse værker. Den kollektive
forvaltningsorganisation skal tilbyde anvendelse af mindst én
rapporteringsmetode, der tager hensyn til frivillige branchestan
darder eller praksis, som er udviklet på internationalt plan eller
EU-plan, for elektronisk udveksling af sådanne data. Den kollek
tive forvaltningsorganisation kan nægte at acceptere rapporte
ring fra onlinetjenesteudbyderen i et beskyttet format, hvis orga
nisationen giver mulighed for rapportering i henhold til en
branchestandard for elektronisk dataudveksling.

3.
Den kollektive forvaltningsorganisation skal foretage elek
tronisk fakturering af onlinetjenesteudbyderen. Den kollektive
forvaltningsorganisation skal tilbyde anvendelse af mindst et
format, hvor der tages hensyn til frivillige branchestandarder
eller praksis, der er udviklet på internationalt plan eller EUplan. Fakturaen skal identificere de værker og rettigheder, for
hvilke der gives licens, helt eller delvis, på grundlag af dataene
omhandlet i listen af betingelser i artikel 24, stk. 2, og de
tilsvarende faktiske anvendelser i det omfang, det er muligt på
grundlag af de oplysninger, der fremlægges af onlinetjenesteud
byderen, og det format, der anvendes til at give disse oplysnin
ger. Onlinetjenesteudbyderen kan ikke nægte at modtage faktu
raen på grund af dennes format, hvis den kollektive forvalt
ningsorganisation anvender en branchestandard.

2.
Med forbehold af stk. 3 skal den kollektive forvaltnings
organisation mindst give følgende oplysninger til rettigheds
haverne sammen med enhver betaling, som den foretager i
medfør af stk. 1:

a) den periode, hvor anvendelserne fandt sted, og for hvilke
rettighedshaverne skal have udbetalt et beløb, samt de terri
toriale områder, hvor anvendelserne fandt sted

b) de beløb, der er opkrævet, de fradrag, der er foretaget, og de
beløb, der er fordelt af den kollektive forvaltningsorganisa
tion for hver onlinerettighed til ethvert musikværk, som
rettighedshavere har givet den kollektive forvaltningsorgani
sation bemyndigelse til at repræsentere helt eller delvist

c) de beløb, der er opkrævet for rettighedshavere, de fradrag,
der er foretaget, og de beløb, der er fordelt af den kollektive
forvaltningsorganisation for hver onlinetjensteudbyder.

3.
Giver en kollektiv forvaltningsorganisation en anden
kollektiv forvaltningsorganisation bemyndigelse til at udstede
multiterritoriale licenser for onlinemusikrettigheder i henhold
til artikel 29 og 30, skal den bemyndigede kollektive forvalt
ningsorganisation fordele de i stk. 1 omhandlede beløb præcist
og uden forsinkelse og give de i stk. 2 omhandlede oplysninger
til den bemyndigende kollektive forvaltningsorganisation. Den
bemyndigende kollektive forvaltningsorganisation skal være
ansvarlig for den efterfølgende fordeling af sådanne beløb og
sikre, at sådanne oplysninger meddeles rettighedshavere,
medmindre de kollektive forvaltningsorganisationer aftaler
andet.

4.
Den kollektive forvaltningsorganisation skal fakturere onli
netjenesteudbyderen nøjagtigt og uden forsinkelse, efter at den
faktiske anvendelse af onlinerettigheder til det pågældende
musikværk er rapporteret, undtagen i tilfælde, hvor dette ikke
er muligt af grunde, der kan tilskrives onlinetjenesteudbyderen.

Aftaler mellem kollektive forvaltningsorganisationer om
multiterritorial licensering

5.
Den kollektive forvaltningsorganisation skal have indført
passende ordninger, der giver onlinetjenesteudbyderen mulighed
for at anfægte fakturaens rigtighed, herunder når onlinetjene
steudbyderen modtager fakturaer fra en eller flere kollektive
forvaltningsorganisationer for samme onlinerettigheder til
samme musikværk.

1.
Medlemsstaterne sikrer, at enhver repræsentationsaftale
mellem kollektive forvaltningsorganisationer, ifølge hvilken en
kollektiv forvaltningsorganisation giver en anden kollektiv
forvaltningsorganisation bemyndigelse til at udstede multiterri
toriale licenser for onlinemusikrettigheder i sit eget musikreper
toire, er af ikke-eksklusiv karakter. Den bemyndigede kollektive
forvaltningsorganisation skal forvalte disse onlinerettigheder på
et ikke-diskriminerende grundlag.

Artikel 29
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2.
Den bemyndigende kollektive forvaltningsorganisation
skal underrette sine medlemmer om de væsentligste vilkår i
aftalen, herunder om aftalens varighed og de omkostninger,
der er forbundet med de tjenester, der ydes af den bemyndigede
kollektive forvaltningsorganisation.
3.
Den bemyndigede kollektive forvaltningsorganisation skal
underrette den bemyndigende kollektive forvaltningsorganisa
tion om de væsentligste vilkår for udstedelse af licenser for
sidstnævntes onlinerettigheder, herunder karakteren af udnyttel
sen, alle bestemmelser, der vedrører eller påvirker licensafgiften,
licensens gyldighedsperiode, regnskabsperioderne, og de territo
riale områder, der er omfattet.
Artikel 30
Forpligtelse til at repræsentere en anden kollektiv
forvaltningsorganisation med henblik på multiterritorial
licensering
1.
Når en kollektiv forvaltningsorganisation, der ikke giver
eller tilbyder at udstede multiterritoriale licenser for onlinemu
sikrettighederne i dens eget musikrepertoire, anmoder en anden
kollektiv forvaltningsorganisation om at indgå en repræsenta
tionsaftale med henblik på at repræsentere disse rettigheder, skal
medlemsstaterne sikre, at den anmodede kollektive forvaltnings
organisation er forpligtet til at tilslutte sig en sådan anmodning,
såfremt den allerede udsteder eller tilbyder at udstede multiter
ritoriale licenser for samme kategori af onlinemusikrettigheder
til en eller flere andre kollektive forvaltningsorganisationers
repertoire.
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opfylde kravene i dette afsnit, har den anmodede forvaltnings
organisation ret til at anmode om betaling af de rimelige
omkostninger, der er afholdt til at opfylde sådanne krav, eller
til at udelukke sådanne værker, for hvilke oplysningerne er util
strækkelige eller ikke kan anvendes.

Artikel 31
Adgang til multiterritorial licensering
Når en kollektiv forvaltningsorganisation ikke udsteder eller
tilbyder at udstede multiterritoriale licenser for onlinemusikret
tigheder eller ikke giver en anden kollektiv forvaltningsorgani
sation mulighed for at repræsentere disse rettigheder til dette
formål senest den 10. april 2017, skal medlemsstaterne sikre, at
rettighedshavere, der har bemyndiget den pågældende forvalt
ningsorganisation til at repræsentere deres onlinemusikrettighe
der, kan fratage den kollektive forvaltningsorganisation online
musikrettighederne med henblik på at udstede multiterritoriale
licenser vedrørende alle territoriale områder, uden at det er
nødvendigt at trække onlinemusikrettighederne til monoterrito
riale licenser tilbage, med henblik på selv at udstede multiterri
toriale licenser for deres egne onlinemusikrettigheder eller
gennem enhver anden part, de udpeger, eller gennem enhver
kollektiv forvaltningsorganisation, der opfylder bestemmelserne
i dette afsnit.

Artikel 32
2.
Den anmodede kollektive forvaltningsorganisation er
forpligtet til uden unødig forsinkelse at svare skriftligt på fore
spørgslen fra den anmodende kollektive forvaltningsorganisa
tion.
3.
Med forbehold af stk. 5 og 6 skal den anmodede kollek
tive forvaltningsorganisation forvalte det repertoire, der repræ
senteres af den anmodende kollektive forvaltningsorganisation,
på de samme betingelser, som den anvender i forvaltningen af
sit eget repertoire.
4.
Den anmodede kollektive forvaltningsorganisation skal
inkludere det repertoire, som den repræsenterer for den
anmodende kollektive forvaltningsorganisation, i alle de tilbud,
som den retter til onlinetjenesteudbydere.

Undtagelse for onlinemusikrettigheder, der er nødvendige
for radio- og tv-programmer
Kravene i dette afsnit finder ikke anvendelse på kollektive
forvaltningsorganisationer, der på grundlag af frivillig sammen
lægning af de krævede rettigheder og i overensstemmelse med
konkurrencereglerne i artikel 101 og 102 i TEUF udsteder en
multiterritorial licens for onlinemusikrettigheder, som kræves af
radio- og TV-selskaber med henblik på overførsel eller tilrådig
hedsstillelse af deres radio- og TV-programmer samtidig med
eller efter deres første udsendelse, samt ethvert andet onlinema
teriale, herunder forhåndsvisninger, der er produceret af eller for
radio- og TV-selskabet, der er accessorisk til den første udsen
delse af radio- og TV-programmer.

AFSNIT IV

5.
Forvaltningsgebyret for den tjeneste, som den anmodede
kollektive forvaltningsorganisation leverer til den anmodende
kollektive forvaltningsorganisation, må ikke overstige de rime
lige omkostninger, der afholdes af den anmodede kollektive
forvaltningsorganisation.
6.
Den anmodende kollektive forvaltningsorganisation skal
give den anmodede kollektive forvaltningsorganisation de oplys
ninger om dens eget musikrepertoire, der er nødvendige for
udstedelsen af multiterritoriale licenser for onlinemusikrettighe
der. Er oplysningerne utilstrækkelige eller i en form, som ikke
tillader den anmodede kollektive forvaltningsorganisation at

HÅNDHÆVELSESFORANSTALTNINGER

Artikel 33
Klageprocedurer
1.
Medlemsstaterne sikrer, at kollektive forvaltningsorganisa
tioner giver deres medlemmer og kollektive forvaltningsorgani
sationer, på hvis vegne de forvalter rettigheder i medfør af en
repræsentationsaftale, adgang til effektive og hurtige procedurer
for behandling af klager, navnlig i forbindelse med bemyndi
gelsen til at forvalte rettigheder og ophævelsen eller tilbagetræk
ningen af rettigheder, medlemskabsvilkår, opkrævning af skyl
dige beløb, der tilfalder rettighedshavere, fradrag og fordeling.
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2.
Kollektive forvaltningsorganisationer skal svare skriftligt
på klager fra medlemmer eller kollektive forvaltningsorganisa
tioner, på hvis vegne de forvalter rettigheder i medfør af en
repræsentationsaftale. Den kollektive forvaltningsorganisation
skal give en begrundelse, hvis den afviser en klage.

interesserede parter til at underrette de kompetente myndighe
der, der er udpeget til dette formål, om aktiviteter eller omstæn
digheder, som efter deres opfattelse udgør en tilsidesættelse af
de nationale bestemmelser, der er indført i medfør af kravene i
dette direktiv.

Artikel 34

3.
Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder,
som er udpeget til dette formål, kan pålægge passende sank
tioner eller træffe passende foranstaltninger, hvis de nationale
bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv ikke er over
holdt. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold
til overtrædelsens grovhed og have en afskrækkende virkning.

Procedurer for alternativ tvistbilæggelse
1.
Medlemsstaterne kan fastlægge, at tvister mellem kollek
tive forvaltningsorganisationer, medlemmer af kollektive forvalt
ningsorganisationer, rettighedshavere eller brugere vedrørende
nationale bestemmelser, der er indført i medfør af kravene i
dette direktiv, kan underkastes en hurtig, uafhængig og upartisk
alternativ tvistbilæggelsesprocedure.
2.
Medlemsstaterne skal med henblik på afsnit III sikre, at
følgende tvister vedrørende en kollektiv forvaltningsorganisa
tion, der er etableret på deres territoriale område, og som
udsteder eller tilbyder at udstede multiterritoriale licenser for
onlinemusikrettigheder, kan underkastes en uafhængig og upar
tisk alternativ tvistbilæggelsesprocedure:
a) tvister med en faktisk eller potentiel onlinemusiktjenesteud
byder om anvendelsen af artikel 16, 25, 26 og 27
b) tvister med en eller flere rettighedshavere om anvendelsen af
artikel 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31
c) tvister med en anden kollektiv forvaltningsorganisation om
anvendelsen af artikel 25, 26, 27, 28, 29 og 30.
Artikel 35
Tvistbilæggelse
1.
Medlemsstaterne sikrer, at tvister mellem kollektive
forvaltningsorganisationer og brugere om især gældende og
foreslåede licensbetingelser eller brud på kontrakter kan fore
lægges en domstol eller, hvis det er relevant, et andet uafhæn
gigt og upartisk tvistbilæggelsesorgan, hvor dette organ har
ekspertise inden for intellektuelle ejendomsrettigheder.
2.
Artikel 33 og 34 og nærværende artikels stk. 1 berører
ikke parternes ret til at gøre deres rettigheder gældende og
forsvare deres rettigheder ved at anlægge sag ved en domstol.
Artikel 36
Overholdelse
1.
Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder,
der er udpeget til dette formål, overvåger, at de kollektive
forvaltningsorganisationer, der er etableret på deres territoriale
område, overholder de nationale retsregler, som er vedtaget i
henhold til kravene i dette direktiv.
2.
Medlemsstaterne sikrer, at der findes procedurer for
medlemmer af en kollektiv forvaltningsorganisation, rettigheds
havere, brugere, kollektive forvaltningsorganisationer og andre

Medlemsstaterne underretter senest den 10. april 2016
Kommissionen om de i nærværende artikel og i artikel 37 og
38 omhandlede kompetente myndigheder. Kommissionen
offentliggør de i den forbindelse modtagne oplysninger.
Artikel 37
Udveksling

af

oplysninger
mellem
myndigheder

kompetente

1.
Med henblik på at fremme overvågningen af anvendelsen
af dette direktiv sikrer hver medlemsstat, at en anmodning om
oplysninger modtaget fra en kompetent myndighed i en anden
medlemsstat, der er udpeget til dette formål, vedrørende spørgs
mål, som er relevante for anvendelsen af dette direktiv, navnlig
med hensyn til de aktiviteter, som udøves af kollektive forvalt
ningsorganisationer, der er etableret på den anmodede
medlemsstats territoriale område, besvares uden unødig forsin
kelse af den kompetente myndighed, der er udpeget til dette
formål, forudsat at anmodningen er behørigt begrundet.
2.
Hvis en kompetent myndighed vurderer, at en kollektiv
forvaltningsorganisation, der er etableret i en anden medlems
stat, men handler inden for dens territoriale område, eventuelt
ikke overholder den nationale ret i den medlemsstat, hvor den
pågældende kollektive forvaltningsorganisation er etableret, som
er vedtaget i medfør af kravene i dette direktiv, kan denne
kompetente myndighed fremsende alle relevante oplysninger
til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den
kollektive forvaltningsorganisation er etableret, eventuelt
sammen med en anmodning til den pågældende myndighed
om at træffe passende foranstaltninger på de områder, der
henhører under dens kompetence. Den anmodede kompetente
myndighed skal afgive et begrundet svar inden for tre måneder.
3.
Sager som omhandlet i stk. 2 kan også af den kompetente
myndighed henvises til den ekspertgruppe, som er nedsat i over
ensstemmelse med artikel 41.
Artikel 38
Samarbejde om udviklingen af multiterritorial licensering
1.
Kommissionen skal fremme en regelmæssig udveksling af
oplysninger mellem de til dette formål udpegede kompetente
myndigheder i medlemsstaterne og mellem disse myndigheder
og Kommissionen om situationen og udviklingen med hensyn
til multiterritorial licensering.
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2.
Kommissionen skal gennemføre regelmæssige høringer
med repræsentanter for rettighedshavere, kollektive forvaltnings
organisationer, brugere, forbrugere og andre berørte parter om
deres erfaringer med anvendelsen af bestemmelserne i afsnit III i
dette direktiv. Kommissionen skal give de kompetente myndig
heder alle relevante oplysninger, der fremgår af disse høringer,
inden for de i stk. 1 fastsatte rammer for udveksling af oplys
ninger.
3.
Medlemsstaterne sikrer, at deres kompetente myndigheder
senest den 10. oktober 2017 giver Kommissionen en rapport
om situationen og udviklingen med hensyn til multiterritorial
licensering på deres territoriale område. Rapporten skal navnlig
indeholde oplysninger om adgangen til multiterritoriale licenser
i den pågældende medlemsstat og om kollektive forvaltnings
organisationers overholdelse af de nationale bestemmelser til
gennemførelse af afsnit III i dette direktiv sammen med en
vurdering af udviklingen med hensyn til multiterritorial license
ring af brugeres, forbrugeres, rettighedshaveres og andre inter
esserede parters onlinemusikrettigheder.
4.
Kommissionen vurderer på grundlag af de i henhold til
stk. 3 modtagne rapporter og de oplysninger, der er indsamlet i
henhold til stk. 1 og 2, anvendelsen af afsnit III i dette direktiv.
Kommissionen overvejer, såfremt det er hensigtsmæssigt på
grundlag af en særrapport, yderligere skridt til at løse ethvert
eventuelt konstateret problem. Denne vurdering skal navnlig
omfatte følgende:
a) antallet af kollektive forvaltningsorganisationer, der opfylder
kravene i afsnit III
b) anvendelsen af artikel 29 og 30, herunder antallet af repræ
sentationsaftaler mellem kollektive forvaltningsorganisationer
i henhold til disse artikler
c) andelen af repertoirer i medlemsstaterne, som er til rådighed
for multiterritorial licensering.
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rapport skal indeholde en vurdering af dette direktivs konse
kvenser for udviklingen af grænseoverskridende tjenester, den
kulturelle mangfoldighed, om forbindelserne mellem kollektive
forvaltningsorganisationer og brugere og om driften i Unionen
af kollektive forvaltningsorganisationer, som er etableret uden
for Unionen, samt, hvis det er nødvendigt, om behovet for en
revision. Kommissionens rapport ledsages om nødvendigt af et
lovgivningsforslag.

Artikel 41
Ekspertgruppe
Der nedsættes hermed en ekspertgruppe. Gruppen består af
repræsentanter for de kompetente myndigheder i medlemssta
terne. Ekspertgruppens formandskab varetages af en repræsen
tant for Kommissionen, og gruppen træder sammen enten på
formandens initiativ eller på anmodning af en medlemsstats
delegation. Gruppens arbejdsopgaver består i at:

a) undersøge virkningen af dette direktivs gennemførelse på
driften af kollektive forvaltningsorganisationer og uafhængige
forvaltningsenheder i det indre marked samt fremhæve even
tuelle vanskeligheder

b) tilrettelægge høringer om alle spørgsmål vedrørende anven
delsen af dette direktiv

c) fremme udvekslingen af oplysninger om den relevante udvik
ling, der sker inden for lovgivning og retspraksis samt på det
økonomiske, sociale, kulturelle og teknologiske område,
navnlig med hensyn til det digitale marked for værker og
andre frembringelser.

Artikel 42

AFSNIT V

Beskyttelse af personoplysninger

RAPPORTERING OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af dette
direktiv er underlagt 95/46/EF.

Artikel 39
Meddelelse om kollektive forvaltningsorganisationer
Medlemsstaterne fremsender senest den 10. april 2016 på
grundlag af de oplysninger, de er i besiddelse af, en liste til
Kommissionen over de kollektive forvaltningsorganisationer,
der er etableret på deres territoriale områder.
Medlemsstaterne underretter uden unødig forsinkelse Kommis
sionen om ændringer af denne liste.
Kommissionen offentliggør oplysninger herom og ajourfører
listen.
Artikel 40

Artikel 43
Gennemførelse
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administra
tive bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest
den 10. april 2016. De underretter straks Kommissionen
herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvis
ningen fastsættes af medlemsstaterne.

Rapport
Kommissionen skal senest den 10. april 2021 vurdere anven
delsen af dette direktiv og forelægge en rapport for EuropaParlamentet og Rådet om anvendelsen af dette direktiv. Denne

2.
Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste
nationale love og administrative bestemmelser, som de vedtager
på det område, der er omfattet af dette direktiv.
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Artikel 44
Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 45
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 26. februar 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

Formand

Formand
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BILAG
1. Oplysninger, der skal afgives i den i artikel 22, stk. 2, omhandlede årlige gennemsigtighedsrapport:
a) årsregnskab med en balance eller en formueopgørelse, en opgørelse over indtægter og udgifter i regnskabsåret og
en pengestrømsopgørelse
b) en aktivitetsrapport for det forløbne regnskabsår
c) oplysninger vedrørende afvisninger af at udstede en licens, jf. artikel 16, stk. 3
d) en beskrivelse af den kollektive forvaltningsorganisations juridiske og forvaltningsmæssige struktur
e) oplysninger om alle enheder, som direkte eller indirekte, helt eller delvist, er ejet eller kontrolleret af den kollektive
forvaltningsorganisation
f) oplysninger om det samlede vederlag til de i artikel 9, stk. 3, og artikel 10 omhandlede personer i det foregående år
og andre fordele, der ydes dem
g) de i punkt 2 i dette bilag omhandlede finansielle oplysninger
h) en særrapport om anvendelsen af alle fradrag, der foretages med henblik på sociale, kulturelle og uddannelses
mæssige tjenesteydelser, indeholdende de i punkt 3 i dette bilag omhandlede oplysninger.
2. Finansielle oplysninger, der skal afgives i den årlige gennemsigtighedsrapport:
a) finansielle oplysninger om rettighedsindtægter pr. kategori af forvaltede rettigheder og pr. anvendelsestype (f.eks.
TV, online, offentlig fremførelse), herunder oplysninger om indtægter hidrørende fra investering af rettighedsind
tægter og anvendelsen af sådanne indtægter (hvorvidt de fordeles til rettighedshaverne eller andre kollektive
forvaltningsorganisationer eller bruges på anden vis)
b) finansielle oplysninger om udgifterne til forvaltning af rettigheder og andre tjenester, som den kollektive forvalt
ningsorganisation yder rettighedshavere, med en fuldstændig beskrivelse af mindst følgende elementer:
i) alle driftsomkostninger og finansielle omkostninger, med en fordeling pr. kategori af forvaltede rettigheder og,
hvor der er tale om indirekte omkostninger, der ikke kan tildeles en eller flere kategorier af rettigheder, en
redegørelse for den anvendte metode til fordeling af sådanne indirekte omkostninger
ii) driftsomkostninger og finansielle omkostninger, med en fordeling pr. kategori af forvaltede rettigheder og, hvor
der er tale om indirekte omkostninger, der ikke kan tildeles en eller flere kategorier af rettigheder, en redegø
relse for den anvendte metode til fordeling af sådanne indirekte omkostninger, udelukkende med hensyn til
forvaltning af rettigheder, herunder administrationsomkostninger, der fratrækkes eller modregnes rettigheds
indtægter eller enhver indtægt hidrørende fra investering af rettighedsindtægter i overensstemmelse med
artikel 11, stk. 4, og artikel 12, stk. 1, 2 g 3
iii) driftsomkostninger og finansielle omkostninger med hensyn til andre tjenester end forvaltning af rettigheder,
men omfattende sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige tjenesteydelser
iv) midler anvendt til dækning af omkostninger
v) fradrag i rettighedsindtægter, med en fordeling pr. kategori af forvaltede rettigheder og pr. anvendelsestype, og
formålet med fradraget, f.eks. omkostninger i forbindelse med forvaltning af rettigheder eller sociale, kulturelle
eller uddannelsesmæssige tjenesteydelser
vi) omkostningerne til forvaltning af rettigheder og andre tjenester, som den kollektive forvaltningsorganisation
yder rettighedshavere, i procent af rettighedsindtægterne i det pågældende regnskabsår, pr. kategori af forvaltede
rettigheder, og, hvor der er tale om indirekte omkostninger, der ikke kan tildeles en eller flere kategorier af
rettigheder, en redegørelse for den anvendte metode til fordeling af sådanne indirekte omkostninger
c) finansielle oplysninger om skyldige beløb til rettighedshavere med en fuldstændig beskrivelse af mindst følgende
elementer:
i) det samlede beløb tildelt til rettighedshavere, med en fordeling pr. kategori af forvaltede rettigheder og anven
delsestype
ii) det samlede beløb betalt til rettighedshavere, med en fordeling pr. kategori af forvaltede rettigheder og anven
delsestype
iii) betalingshyppigheden, med en fordeling pr. kategori af forvaltede rettigheder og pr. anvendelsestype
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iv) det samlede beløb, der er opkrævet, men endnu ikke tildelt til rettighedshavere, med en fordeling pr. kategori af
forvaltede rettigheder og anvendelsestype og angivelse af det regnskabsår, i hvilket beløbene er opkrævet
v) det samlede beløb, der er tildelt, men endnu ikke fordelt til rettighedshavere, med en fordeling pr. kategori af
forvaltede rettigheder og anvendelsestype og angivelse af det regnskabsår, i hvilket beløbene er opkrævet
vi) hvis en kollektiv forvaltningsorganisation ikke har foretaget fordeling og betaling inden for den frist, der er
fastsat i artikel 13, stk. 1, grundene til forsinkelsen
vii) de samlede beløb, der ikke kan fordeles, sammen med en redegørelse for anvendelsen af disse beløb
d) oplysninger om forbindelser med andre kollektive forvaltningsorganisationer med en beskrivelse af mindst følgende
elementer:
i) beløb modtaget fra andre kollektive forvaltningsorganisationer og betalt til andre kollektive forvaltningsorga
nisationer, med en fordeling pr. kategori af rettigheder, pr. anvendelsestype og pr. organisation
ii) administrationsomkostninger og andre fradrag fra skyldige rettighedsindtægter til andre kollektive forvaltnings
organisationer, med en fordeling pr. kategori af rettigheder, pr. anvendelsestype og pr. organisation
iii) administrationsomkostninger og andre fradrag fra beløb betalt af andre kollektive forvaltningsorganisationer,
med en fordeling pr. kategori af rettigheder og pr. organisation
iv) beløb fordelt direkte til rettighedshavere fra andre kollektive forvaltningsorganisationer, med en fordeling pr.
kategori af rettigheder og pr. organisation.
3. Oplysninger, der skal afgives i den særrapport, der er omhandlet i artikel 22, stk. 3:
a) fradrag, der foretages med henblik på sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige tjenesteydelser i regnskabsåret, med
en fordeling pr. type formål og for hver type formål med en fordeling pr. kategori af forvaltede rettigheder og pr.
anvendelsestype
b) en forklaring af brugen af disse beløb, med en opdeling pr. type formål, herunder omkostningerne forbundet med
forvaltning af fradrag, der foretages med henblik på at finansiere sociale, kulturelle eller uddannelsesmæssige
tjenesteydelser samt de særskilte beløb, der anvendes til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige tjenester.
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