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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel heeft ten doel de sociale situatie van uitvoerende kunstenaars, en met name van 
sessiemuzikanten, te verbeteren, aangezien uitvoerende kunstenaars steeds vaker nog in leven 
zijn bij het verstrijken van de beschermingstermijn van 50 jaar die thans op hun uitvoeringen 
van toepassing is.

De grootschalige productie van fonogrammen is in wezen een verschijnsel dat zijn oorsprong 
heeft in de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Indien geen actie wordt ondernomen, zullen in
de komende tien jaar steeds meer uitvoeringen die tussen 1957 en 1967 zijn opgenomen en 
uitgebracht hun bescherming kwijtraken. Vanaf het moment dat deze uitvoeringen niet langer 
beschermd zijn, zullen ongeveer 7 000 uitvoerende kunstenaars in de grote lidstaten en een 
evenredig aantal in de kleinere lidstaten al hun bij contract vastgestelde inkomsten uit 
royalty's verliezen, evenals de wettelijk voorgeschreven vergoeding voor de uitzending en 
mededeling aan het publiek van hun uitvoeringen in bars en discotheken. 

Ofschoon deze ontwikkeling ook gevolgen heeft voor bekende uitvoerende kunstenaars 
(artiesten die bij contract royalty's ontvangen), treft zij bovenal de duizenden anonieme 
sessiemuzikanten (uitvoerende kunstenaars die geen royalty's ontvangen en volkomen 
afhankelijk zijn van de aanspraken op de wettelijk voorgeschreven vergoeding) die een 
bijdrage hebben geleverd aan fonogrammen aan het eind van de jaren vijftig en in de jaren 
zestig en hun uitsluitende rechten hebben overgedragen aan de producenten van deze 
fonogrammen in ruil voor een vaste vergoeding ("uitkoop"). Zij zullen immers geen 
aanspraak meer kunnen maken op de "enkele billijke vergoeding" voor uitzending en 
mededeling aan het publiek, die nooit aan de producent van het fonogram wordt
overgedragen. 

De rapporteur voor advies steunt met nadruk het voorstel van de Commissie, waardoor 
uitvoerende kunstenaars en producenten van geluidsdragers grotere voordelen krijgen. Met 
name door de clausule over 20% reserve en de "use it or lose it" - clausule wordt gewaarborgd 
dat uitvoerende kunstenaars, en vooral sessiemuzikanten, een aanzienlijk profijt hebben van 
de verlenging van de beschermingsduur en dat hun rechten goed beschermd zijn. 

De rapporteur voor advies vindt de 2-miljoen-euro-grens voor producenten van geluidsdragers 
niet nodig, omdat bepaalde uitvoerende kunstenaars daardoor inkomsten zouden kunnen 
mislopen die zij hard nodig hebben; hij adviseert dan ook deze bepaling te schrappen. Tevens 
zouden de voorstellen om de rechten van uitvoerende kunstenaars op te heffen geschrapt 
moeten worden, omdat dit zou kunnen leiden tot financiële nadelen voor de kunstenaars en 
uitvoerende kunstenaars.

De rapporteur voor advies pleit er met nadruk voor het netto-inkomen als basis voor de 20%-
reserve te gebruiken, waardoor gewaarborgd wordt dat de producenten redelijke kosten, die 
rechtstreeks voortvloeien uit het beheer van de verlengde beschermingsduur voor de 
geluidsdrager in kwestie, in mindering kunnen brengen. Er moet voor worden gezorgd dat 
alleen rechtstreeks gerelateerde kosten kunnen worden afgetrokken, om een billijke en 
consistente vergoeding voor uitvoerende kunstenaars te waarborgen.
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AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De nieuwe technologieën maken de 
digitale distributie van fonogrammen 
middels onlinediensten mogelijk. Dit geldt 
ook voor oude en minder populaire 
fonogrammen, waarmee inkomsten 
kunnen worden gegenereerd voor oudere 
en minder populaire kunstenaars.  

Motivering
Verlenging van de beschermingstermijn voor de naburige rechten zal voor 
platenmaatschappijen een stimulans zijn om hun bestanden te digitaliseren. Online-
distributiediensten kunnen zo een tweede leven betekenen voor veel platenopnamen en een 
nieuwe bron van inkomsten voor kunstenaars. Daarnaast zal digitalisering inkomsten kunnen 
opleveren voor oudere en minder populaire kunstenaars, die zo van de zogenaamde 
"longtail"-verkopen kunnen profiteren. 

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Het Europees Parlement verzoekt de 
Commissie een 
effectbeoordelingsprocedure te starten, 
zoals die voor de muzieksector, om vast te 
kunnen stellen of er behoefte bestaat aan 
verlenging van de beschermingstermijn
die thans voor  de audiovisuele sector 
geldt (kunstenaars, uitvoerende 
kunstenaars, producenten en omroepen).

Motivering

De creatieve bijdrage van alle uitvoerende kunstenaars dient in beginsel te worden erkend en 
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weerspiegeld in de richtlijn. Omdat de Commissie echter geen effectbeoordeling van  de 
gevolgen van een eventuele verlenging van de beschermingstermijn voor uitvoerende 
kunstenaars in andere sectoren heeft  uitgevoerd, is zo'n verlenging op dit moment  niet 
redelijk. Daarom krijgt de Commissie hierbij het mandaat om een effectbeoordeling van de 
audiovisuele sector uit te voeren.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze eerste begeleidende 
overgangsmaatregel mag niet tot 
administratieve overlast voor middelgrote 
en kleine producenten van fonogrammen 
leiden. De lidstaten moeten derhalve de 
bevoegdheid krijgen om bepaalde 
producenten van fonogrammen die op 
grond van hun jaarlijkse inkomsten uit de 
commerciële exploitatie van 
fonogrammen tot het midden- en 
kleinbedrijf worden gerekend, van de 
bepalingen vrij te stellen.

Schrappen

Motivering

Omdat de begeleidende overgangsmaatregel (de 20%) wordt vastgesteld op grond van de 
netto-inkomsten, wordt het MKB niet met buitensporige kosten geconfronteerd; om ervoor te 
zorgen dat alle uitvoerende kunstenaars van deze middelen kunnen profiteren, is het redelijk 
deze op te nemen in de maatregel.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De opzijgelegde bedragen mogen 
uitsluitend worden gebruikt ten gunste van 
uitvoerende kunstenaars van wie de 
uitvoeringen zijn vastgelegd op een 
fonogram en die hun rechten hebben 
overgedragen aan de producent in ruil voor 
een eenmalige vergoeding. De op deze 
manier verkregen middelen moeten 

(13) De opzijgelegde bedragen mogen 
uitsluitend worden gebruikt ten gunste van 
uitvoerende kunstenaars van wie de 
uitvoeringen zijn vastgelegd op een 
fonogram en die hun rechten hebben 
overgedragen aan de producent in ruil voor 
een eenmalige vergoeding. De op deze 
manier verkregen middelen moeten 
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minstens eenmaal per jaar op individuele 
basis worden verdeeld onder de onbekende 
uitvoerende kunstenaars. De lidstaten 
kunnen verlangen dat de verdeling van 
deze bedragen wordt toevertrouwd aan 
maatschappijen voor collectieve 
belangenbehartiging die de uitvoerende 
kunstenaars vertegenwoordigen. Als de 
verdeling van deze bedragen wordt 
toevertrouwd aan maatschappijen voor 
collectieve belangenbehartiging, mogen
nationale voorschriften inzake niet-
verdeelbare gelden worden toegepast.

minstens eenmaal per jaar op individuele 
basis worden verdeeld onder de onbekende 
uitvoerende kunstenaars. De lidstaten 
dienen ervoor te zorgen dat de verdeling 
van deze bedragen wordt toevertrouwd aan 
maatschappijen voor collectieve 
belangenbehartiging die de uitvoerende 
kunstenaars vertegenwoordigen. Nationale
voorschriften inzake niet-verdeelbare 
gelden mogen worden toegepast.
Overeenkomstig de beginselen vastgelegd 
in de Universele verklaring inzake 
culturele verscheidenheid van UNESCO 
moeten maatschappijen voor collectieve 
belangenbehartiging een fundamentele 
rol spelen bij het behoud van de culturele 
verscheidenheid.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De tweede begeleidende 
overgangsmaatregel moet waarborgen dat 
de rechten op de vastlegging van de 
uitvoering terugkeren naar de uitvoerende 
kunstenaar indien de producent van 
fonogrammen ervan afziet om voldoende 
exemplaren voor verkoop aan te bieden
van een fonogram dat zonder de 
termijnverlenging in het publiek domein 
zou vallen, of ervan afziet om dat 
fonogram toegankelijk te maken voor het 
publiek. Gevolg hiervan is dat de rechten 
van de producent op het fonogram moeten 
vervallen om te voorkomen dat deze 
rechten co-existeren met de rechten van 
de uitvoerende kunstenaar op de 
vastlegging van de uitvoering, wanneer 
deze laatste rechten niet langer zijn 
overgedragen of toegekend aan de 
producent van het fonogram.

(15) De tweede begeleidende 
overgangsmaatregel moet waarborgen dat 
indien de producent van fonogrammen niet 
langer voldoende exemplaren voor 
verkoop aanbiedt van een fonogram dat 
zonder de termijnverlenging in het publiek 
domein zou vallen, of niet langer ten 
minste één versie van dat fonogram 
toegankelijk maakt voor het publiek, de 
uitvoerende kunstenaar hem kan vragen 
dat alsnog te doen, en dat, indien de 
producent niet binnen een redelijke 
termijn aan dat verzoek voldoet, de 
uitvoerend kunstenaar de toekenning van 
de rechten op de vastlegging van de 
uitvoering mag beëindigen. 
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Motivering

Het is redelijk te verlangen dat producenten van fonogrammen voldoende exemplaren van één 
versie van het desbetreffende fonogram toegankelijk maakt voor het publiek.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Met deze begeleidende maatregel 
moet ook worden bereikt dat een fonogram 
niet langer beschermd is wanneer het niet 
binnen een bepaalde periode na de 
termijnverlening voor het publiek 
toegankelijk is gemaakt, doordat de 
rechthebbenden het niet exploiteren of de 
producent van het fonogram of de 
uitvoerende kunstenaars niet kunnen 
worden achterhaald. Indien de uitvoerende 
kunstenaar, nadat hij zijn rechten heeft 
teruggekregen, een redelijke tijd heeft 
gehad om het fonogram dat zonder de 
termijnverlenging niet langer beschermd 
zou zijn, voor het publiek toegankelijk te 
maken, maar dat niet gedaan heeft, 
moeten de rechten op het fonogram en op 
de vastlegging van de uitvoering 
vervallen.

(16) Met deze begeleidende maatregel 
moet ook worden bereikt dat een fonogram 
niet langer beschermd is wanneer het niet 
binnen een bepaalde periode na de 
termijnverlening voor het publiek 
toegankelijk is gemaakt, doordat de 
rechthebbenden het niet exploiteren of de 
producent van het fonogram of de 
uitvoerende kunstenaars niet kunnen 
worden achterhaald.

Motivering

De "use it or lose it"- clausule is opgezet om de rechten van de uitvoerende kunstenaars te 
beschermen en om ervoor te zorgen dat de producenten van geluidsdragers deze niet op 
oneerlijke wijze beknotten.  Dit wordt gerealiseerd in overweging 15; de andere maatregelen 
in overweging 16 bieden geen bijkomend voordeel voor de uitvoerende kunstenaars - in vele 
gevallen zijn zij zelfs slechter af.
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Eén van de begeleidende 
overgangsmaatregel is de verplichte 
collectieve uitoefening van de rechten van 
uitvoerende kunstenaars en producenten
van fonogrammen met betrekking tot 
diensten die op verzoek worden geleverd 
door omroeporganisaties die hun radio- of 
televisieproducties, waarvan muziek van 
op geoorloofde wijze gepubliceerde 
fonogrammen een integrerend onderdeel 
is, uitzenden. Het systeem van beheer van 
collectieve rechten vormt een aanvulling 
op het vergoedingenstelsel voor het 
uitzenden van op geoorloofde wijze 
gepubliceerde fonogrammen conform 
artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115/EG, 
en garandeert dat de betrokken 
uitvoerende kunstenaars en producenten 
van fonogrammen tijdens de hele periode 
van bescherming van op geoorloofde wijze 
gepubliceerde programma's een billijk 
deel krijgen van de vergoeding voor het 
gebruik op verzoek van producties voor 
omroepuitzendingen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De lidstaten dienen er voor te 
zorgen dat het voorstel om de termijn van 
bescherming van de rechten van 
uitvoerende kunstenaars te verlengen, 
gepaard gaat met wettelijke bepalingen 
die uitvoerende kunstenaars bescherming 
bieden in de vorm van billijke 
contractuele voorwaarden wat betreft 
overdracht of toekenning.
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Motivering

Er is geen behoefte aan harmonisatie op EU-niveau van de contractuele voorwaarden 
betreffende overdracht of toekenning. De aandacht van de lidstaten dient evenwel te worden 
gevestigd op het feit dat sessiemuzikanten meestal geen echte onderhandelingsmogelijkheden 
hebben en dat de bepalingen van dergelijke contracten meestal dan ook eenzijdig zijn.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 bis – lid 4 - tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen bepalen dat de 
verplichting om minstens 20 procent van 
de inkomsten die een producent van 
fonogrammen tijdens het jaar 
voorafgaande aan het jaar waarvoor de 
genoemde vergoeding wordt betaald, heeft 
verkregen uit de reproductie, verspreiding 
en toegankelijkmaking van de 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 
1 en 2,  in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, niet langer beschermd zijn 
op 31 december van het bedoelde jaar, 
niet geldt voor producenten van 
fonogrammen wier totale inkomsten in 
het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarvoor de genoemde vergoeding wordt 
betaald, een minimumbedrag van 2 
miljoen euro niet te boven gaan.

Schrappen
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Motivering

Omdat de begeleidende overgangsmaatregel (de 20%) wordt vastgesteld op grond van de 
netto-inkomsten, wordt het MKB niet met buitensporige kosten geconfronteerd; om ervoor te 
zorgen dat alle uitvoerende kunstenaars van deze middelen kunnen profiteren, is het redelijk 
deze op te nemen in de maatregel.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen bepalen of en in 
welke mate het recht op ontvangst van de 
in lid 3 genoemde jaarlijkse aanvullende 
vergoeding beheerd moet worden door 
maatschappijen voor collectieve 
belangenbehartiging.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat het recht 
op ontvangst van de in lid 3 genoemde 
jaarlijkse aanvullende vergoeding beheerd 
wordt door de maatschappij voor 
collectieve belangenbehartiging.

Motivering

Het is van essentieel belang dat maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging de 
namens de uitvoerende kunstenaars bijeengebrachte vergoeding op zo precies mogelijke wijze 
en op individuele basis distribueren.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 bis – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De maatschappijen voor collectieve 
belangenbehartiging distribueren deze 
vergoedingen op individuele basis en met 
inachtneming van het gebruik van de 
uitvoeringen van de uitvoerende 
kunstenaars.
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Motivering

Het is van essentieel belang dat maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging de 
namens de uitvoerende kunstenaars bijeengebrachte vergoeding op zo precies mogelijke wijze 
en op individuele basis distribueren.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 bis – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Wat het beheer betreft van rechten 
met betrekking tot diensten die op verzoek 
worden geleverd door omroeporganisaties 
die hun radio- of televisieproducties, 
waarvan muziek van op geoorloofde wijze 
gepubliceerde fonogrammen een 
integrerend onderdeel is, uitzenden, 
waarborgen de lidstaten dat de rechten 
van uitvoerende kunstenaars en 
producenten van fonogrammen om 
toestemming voor dergelijk gebruik te 
geven of te weigeren alleen mogen 
worden uitgeoefend via de maatschappij 
voor collectieve belangenbehartiging die 
is opgericht voor het verzamelen en 
distribueren van de vergoeding voor het 
uitzenden van dergelijke fonogrammen.

Motivering
 De verlenging van de beschermingstermijn voor artiesten en fonogramproducenten verergert 
de administratieve problemen voor radio- en televisieomroepen inzake de geldende rechten 
voor het op verzoek uitzenden van hun producties, in het bijzonder hun archieven. Teneinde 
zowel een effectief beheer van rechten te verkrijgen, zoals aangemoedigd in overweging 26 
van de auteursrechtrichtlijn uit 2001, als een eerlijk aandeel voor alle rechthebbenden, ook 
voor gebruik op verzoek van uit te zenden producties, is het derhalve passend om deze 
vergoedingsregeling aan te vullen met een verplichte collectieve licentieregeling voor een 
dergelijk gebruik.
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Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien de producent van fonogrammen, 
na het tijdstip waarop de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 1 
en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, niet langer beschermd zijn 
voor respectievelijk de vastlegging van de 
uitvoering en het fonogram, ervan afziet 
om voldoende exemplaren van het 
fonogram voor verkoop aan te bieden of 
toegankelijk te maken voor het publiek, per 
draad of draadloos, op zodanige wijze dat 
zij voor leden van het publiek op de door 
hen individueel gekozen plaats en tijd 
toegankelijk zijn, kan de uitvoerende 
kunstenaar het contract voor overdracht of 
toekenning beëindigen. Wanneer een 
fonogram de vastlegging van uitvoeringen 
van meerdere uitvoerende kunstenaars 
bevat, kunnen de uitvoerende kunstenaars 
hun contracten voor overdracht of 
toekenning slechts gezamenlijk 
beëindigen. Indien het contract voor 
overdracht of toekenning overeenkomstig 
de eerste en tweede zin beëindigd wordt, 
vervallen de rechten van de producent van 
fonogrammen op het fonogram.

6. Indien de producent van fonogrammen, 
na het tijdstip waarop de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 1 
en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn Richtlijn [//nr. van de 
wijzigingsrichtlijn invoegen]/EG, niet 
langer beschermd zijn voor respectievelijk 
de vastlegging van de uitvoering en het 
fonogram, niet langer voldoende 
exemplaren van ten minste één versie van 
het fonogram voor verkoop aanbiedt of 
toegankelijk maakt voor het publiek, per 
draad of draadloos, op zodanige wijze dat 
deze voor leden van het publiek op de door 
hen individueel gekozen plaats en tijd 
toegankelijk is, kan de uitvoerende 
kunstenaar de producent vragen dat te 
doen, en, indien de producent niet binnen 
een redelijke termijn aan dat verzoek 
voldoet, kan de uitvoerend kunstenaar de 
toekenning van de rechten op dat 
fonogram beëindigen.

Motivering

Het is redelijk te verlangen dat producenten van fonogrammen voldoende exemplaren van één 
versie van het desbetreffende fonogram toegankelijk maakt voor het publiek.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 bis – lid 6 - tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het fonogram één jaar na het 
tijdstip waarop de uitvoerende kunstenaar 
en de producent van fonogrammen, 
krachtens artikel 3, leden 1 en 2, in de 
versie vóór wijziging bij Richtlijn [//nr. 
van de wijzigingsrichtlijn invoegen]/EG, 
niet langer beschermd zijn voor 
respectievelijk de vastlegging van de 
uitvoering en het fonogram, niet voor het 
publiek toegankelijk is gemaakt, per 
draad of draadloos, op zodanige wijze dat 
het voor leden van het publiek op de door 
hen individueel gekozen plaats en tijd 
toegankelijk is, vervallen de rechten van 
de producenten van fonogrammen op het 
fonogram en de rechten van de 
uitvoerende kunstenaars ten aanzien van 
de vastlegging van hun uitvoering.”.

Schrappen

Motivering
De "use it or lose it"- clausule is opgezet om de rechten van de uitvoerende kunstenaars te 
beschermen en om ervoor te zorgen dat de producenten van geluidsdragers deze niet op 
oneerlijke wijze beknotten.  Dit wordt gerealiseerd in artikel 10, lid 1, eerste alinea; de 
andere maatregelen in de tweede alinea bieden geen bijkomend voordeel voor de uitvoerende 
kunstenaars - in vele gevallen zijn zij zelfs slechter af.
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