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KORT BEGRUNDELSE

Den rådgivende ordfører bifalder Kommissionens forslag om at udvide beskyttelsestiden for 
beslægtede rettigheder og skabe yderligere foreløbige beskyttelsesforanstaltninger.
Forslaget anerkender betydningen af kunstneres kreative og kunstneriske bidrag, som skal 
afspejles behørigt i beskyttelsestiden.

Den rådgivende ordfører er imidlertid af den opfattelse, at forslaget for bedre at nå disse mål 
kunne ændres yderligere for at tage højde for den økonomiske og sociale virkelighed og den
seneste teknologiske udvikling, og hun foreslår derfor en række ændringer efter følgende 
overordnede retningslinjer:

(i) udvidelse af rækkevidden ved at medtage audiovisuelle kunstnere,
(ii) udeladelse af undtagelsen for små pladeselskaber fra at bidrage til en fond med specifikt 

sigte på studiemusikere,
(iii)forenkling af administrationen af denne fond,
(iv)mere fleksibilitet med hensyn til "use it or loose it"-klausulen,
(v) yderligere vurdering af online tilrådighedsstillelse.

(i) Udvidelse af rækkevidden ved at medtage audiovisuelle kunstnere

Alle kunstneres kreative bidrag bør anerkendes og afspejles i ændringen af direktivet. For at 
nå dette mål bør forslagets rækkevidde udvides, således at audiovisuelle kunstnere også kunne 
få gavn af den udvidede beskyttelsestid. Derfor foreslås det, at sondringen mellem optagelse 
af fremførelsen på et fonogram eller på anden måde udelades. Endvidere bør de samme 
startdatoer, hvorfra beskyttelsens varighed beregnes for kunstneres rettigheder og 
producenters rettigheder, gælde (i henhold til artikel 3, stk. 2). (Relaterede ændringsforslag:
ændringsforslag 1 i udkastet til udtalelse til betragtning 5, ændringsforslag 2 i udkastet til 
udtalelse til betragtning 7 og ændringsforslag 10 i udkastet til udtalelse til artikel 3, stk. 1, i 
direktiv 2006/116/EF.)

(ii) Udeladelse af undtagelsen for små pladeselskaber fra at bidrage til en fond med specifikt 
sigte på studiemusikere

Kommissionen foreslog en undtagelse for små pladeselskaber fra at henlægge mindst 20 % af 
indtægterne for at bidrage til den fond, der er oprettet for studiemusikere. En sådan undtagelse 
ville skabe en urimelig situation for kunstnerne og ville ikke skabe en rimelig balance mellem 
kunstnernes interesser og små pladeselskabers interesser. Desuden kunne større 
pladeselskaber også forsøge at undgå at betale supplerende vederlag ved at indgå 
licenskontrakter med mindre fonogramproducenter. Derfor forslås det, at denne undtagelse 
udgår. (Relaterede ændringsforslag: ændringsforslag 4 i udkastet til udtalelse til betragtning 
12 og ændringsforslag 12 i udkastet til udtalelse til artikel 10 a (nyt), stk. 4, andet afsnit i 
direktiv 2006/116/EF.)

(iii) Forenkling af administrationen af ovennævnte fond
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For at forenkle de administrative procedurer bør rettighedshaverorganisationerne få til opgave 
at administrere ovennævnte fond. (Relaterede ændringsforslag: ændringsforslag 5 i udkastet 
til udtalelse til betragtning 13, ændringsforslag 6 i udkastet til udtalelse til betragtning 14 a 
(nyt) og ændringsforslag 13 i udkastet til udtalelse til artikel 10 a (nyt), stk. 5, i direktiv 
2006/116/EF.)

(iv) Mere fleksibilitet med hensyn til "use it or lose it"-klausulen

Selv om indførelsen af "use it or lose it"-klausulen hilses velkommen, bør den gøres mere 
fleksibel. Hvis rettighederne atter tilfalder kunstneren, bør denne kunstner få en rimelig 
chance for at udnytte sin fremførelse, før denne igen mister rettighederne. Derfor bør der 
gives en mere rimelig periode, 5 år, til kunstnerne til at gøre den nye udnyttelsesmulighed 
gennemførlig. (Relateret ændringsforslag: ændringsforslag 14 i udkastet til udtalelse til artikel 
10 a (nyt), stk. 6, andet afsnit.)

(v) Yderligere vurdering af online tilrådighedsstillelse.

Med stigningen i anvendelsen af og efterspørgslen efter onlinetjenester bør 
tilrådighedsstillelse af fremførelser online undersøges nærmere. Kommissionen bør 
opmuntres til at vurdere den nuværende juridiske og økonomiske situation og yderligere 
vurdere virkningerne af denne mulighed. Inden for rammerne af en sådan vurdering bør der 
rettes særlig opmærksomhed mod den praktiske administration af kravet om betaling af et 
rimeligt vederlag til kunstnerne (som f.eks. hvordan der sættes tal på de økonomiske fordele,
og hvem der skal betale dette vederlag). Regler og forpligtelser, som de relevante 
internationale konventioner giver anledning til, bør også nøje overvejes. (Relateret 
ændringsforslag: ændringsforslag 9 til betragtning 19 c (nyt)). 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Af hensyn til den juridiske sikkerhed 
bør det fastsættes, at medmindre andet er 
tydeligt aftalt, vil en kontraktmæssig 
overdragelse af rettigheder til optagelsen 
af fremførelsen, der er aftalt før den dato, 
på hvilken medlemsstaterne skal træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at 

(9) For at sikre at de udøvende kunstnere 
snarere end pladeproducenterne får gavn 
af den forlængede beskyttelsestid, bør
direktivet fastsætte, at enhver gældende 
kontrakt, der overdrager en forlængelse 
af beskyttelsestiden, ikke må have nogen 
gyldighed med hensyn til den forlængede
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efterkomme direktivet, fortsat være 
gældende i den forlængede beskyttelsestid.

beskyttelsestid fra 50 år og op til 
kunstnerens levetid.

Begrundelse

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den første overgangsforanstaltning 
bør ikke medføre en uforholdsmæssigt 
stor administrativ byrde for små og 
mellemstore fonogramproducenter. 
Medlemsstaterne kan derfor fritage visse 
fonogramproducenter, der anses for små 
eller mellemstore producenter, ud fra de 
årlige indtægter, som er opnået som følge 
af kommerciel udnyttelse af 
fonogrammer.

udgår

Begrundelse

Den foreslåede undtagelse skaber en urimelig situation for kunstnerne og skaber ikke en 
rimelig balance mellem kunstnernes interesser og små pladeselskabers interesser. Desuden 
kunne større pladeselskaber også forsøge at undgå at betale supplerende vederlag ved at 
indgå licenskontrakter med mindre fonogramproducenter. (Skal ses sammen med 
ændringsforslaget til artikel 10 a (nyt), stk. 4, andet afsnit, i direktiv 2006/116/EF.)

Ændringsforslag 3
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Disse midler bør udelukkende 
forbeholdes udøvende kunstnere, hvis 
fremførelser er optaget på et fonogram, og 
som har overdraget deres rettigheder til 
fonogramfremstilleren mod et 
engangshonorar. Disse hensatte midler bør 
fordeles til studiemusikerne mindst én gang 
om året på individuel basis. 
Medlemsstaterne kan forlange, at disse 
midler overdrages til 
rettighedshaverorganisationer, der 
repræsenterer udøvende kunstnere. Når 
fordelingen af disse midler overlades til 
rettighedshaverorganisationer, kan 
nationale regler om indtægter, som ikke 
kan fordeles, finde anvendelse.

(13) Disse midler bør udelukkende 
forbeholdes udøvende kunstnere, hvis 
fremførelser er optaget på et fonogram, og 
som har overdraget deres rettigheder til 
fonogramfremstilleren mod et 
engangshonorar. Disse hensatte midler bør 
fordeles til studiemusikerne mindst én gang 
om året på individuel basis.
Medlemsstaterne kan forlange, at disse 
midler overdrages til 
rettighedshaverorganisationer, der 
repræsenterer udøvende kunstnere.

Begrundelse

Administrationen af disse midler bør overdrages til ophavsrettighedsselskaber, for at 
midlerne bliver effektivt fordelt til de modtagere, der står nævnt i det oprindelige forslag fra 
Kommissionen, nemlig studiemusikerne.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Et led i den første ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være 
obligatorisk kollektiv udøvelse af 
kunstneres og fonogramproducenters 
rettigheder vedrørende selvvalgstjenester 
fra radio- og tv-stationer, der sender deres 
radio- og fjernsynsproduktioner, hvoraf 
musik fra lovligt udgivne fonogrammer er 
en integreret del. Systemet med 
forvaltning af kollektive rettigheder 
supplerer vederlagsordningen for 
udsendelse af lovligt udgivne 
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fonogrammer i henhold til artikel 8, stk. 
2, i direktiv 2006/115/EF og garanterer, at 
de relevante kunstnere og 
fonogramproducenter i hele 
beskyttelsestiden for lovligt udgivne 
programmer også modtager en rimelig 
andel af vederlaget for 
selvvalgsanvendelsen af udsendt 
produktion.

Begrundelse

For at forenkle de administrative procedurer for blandt andre radio- og tv-stationer for at 
afklare de nødvendige selvvalgsrettigheder for deres produktioner bør 
rettighedshaverorganisationerne få til opgave at administrere det årlige supplerende 
vederlag. (Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 10 a (nyt), stk. 5, i direktiv 
2006/116/EF.)

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Direktivet bør sikre genovervejelse 
af udøvende kunstneres retlige 
beskyttelse. Det digitale miljø giver nye 
muligheder for udnyttelse af beskyttet 
indhold, hvilket bør komme alle 
rettighedshavere til gode. For at opnå 
dette mål må der gennemføres 
konsekvensanalyser på fællesskabsplan 
og af medlemsstaterne for at få en 
vurdering af, hvordan de udøvende 
kunstneres retlige beskyttelse skal 
forbedres, navnlig med indførelsen af en 
eneret til at stille et værk til rådighed for 
offentligheden til gavn for kunstneren, for 
udnyttelse af deres fremførelser på en 
sådan måde, at medlemmer af 
offentligheden kan få adgang til dem fra
steder og på tidspunkter, som de selv 
vælger (dvs. selvvalgstjenester). Inden for 
rammerne af sådanne vurderinger bør der 
rettes særlig opmærksomhed mod den 
praktiske administration af krav om 
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betaling af et rimeligt vederlag til 
kunstnerne (som f.eks. hvordan der sættes 
tal på de økonomiske fordele, og hvem der 
skal være ansvarlig for dette vederlag). 
Regler og forpligtelser fastlagt i de 
relevante internationale konventioner bør 
også nøje overvejes.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14c) For at genskabe balancen i de 
kontrakter, i henhold til hvilke kunstnere 
på royaltybasis overdrager deres 
enerettigheder til en fonogramproducent, 
bør en yderligere betingelse i forbindelse 
med beskyttelsestidens forlængelse være 
en "ren tavle" for de kunstnere, der har 
overdraget disse rettigheder til 
fonogramproducenter til gengæld for 
royalties eller vederlag. For at kunstnerne 
kan få det fulde udbytte af den forlængede 
beskyttelsestid, bør medlemsstaterne sikre, 
at der i aftaler mellem 
fonogramproducenter og kunstnere i den 
forlængede beskyttelsestid udbetales 
royalties til kunstnerne, der ikke er 
behæftet med forskudsbetalinger eller 
kontraktmæssigt fastlagte fradrag.

Begrundelse

Denne bestemmelse er vigtig, for at kunstnerne kan få alle de royalties, som de har krav på 
for den forlængede beskyttelsestid, såfremt pladeselskaberne siger nej med den begrundelse, 
at forskudsbetalingen til kunstnerne endnu ikke er blevet tjent ind igen. Uden denne 
tillægsbestemmelse risikerer beskyttelsestidens forlængelse i den sidste ende kun at komme 
nogle få udøvende kunstnere til gode.

Ændringsforslag 7
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Medlemsstaterne bør om nødvendigt 
sikre, at forlængelsen af beskyttelsestiden 
for kunstneres rettigheder ledsages af 
lovbestemmelser, der yder kunstnerne 
beskyttelse for rimelige kontraktvilkår ved 
overdragelse.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 1 – andet punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Artikel 3, stk. 1, andet punktum, 
affattes således:

(1) I slutningen af artikel 3, stk. 1,
indsættes følgende:

"Hvis "Hvis en udøvende kunstner er i live ved 
afslutningen af denne periode, skal denne 
kunstners rettigheder fortsat være 
beskyttet, så længe kunstneren lever."

– en optagelse af en fremførelse på et 
andet medie end et fonogram udgives 
lovligt eller offentliggøres lovligt inden for 
dette tidsrum, udløber rettighederne dog 
50 år efter datoen for første lovlige 
udgivelse eller første lovlige 
offentliggørelse, alt efter hvilken dato der 
er den første
– en optagelse af en fremførelse på et 
fonogram udgives lovligt eller 
offentliggøres lovligt inden for dette 
tidsrum, udløber rettighederne dog 95 år 
efter datoen for første lovlige udgivelse 
eller første lovlige offentliggørelse, alt 
efter hvilken dato der er den første."
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Begrundelse

Forlængelsen skal kun gælde for udøvende kunstnere og kun til de dør. Dette forslag afspejler 
gældende græsk lov, som ikke er blevet harmoniseret. Kommissionen har meddelt, at den har 
afvist at indlede fuldbyrdelsesforanstaltninger mod Grækenland, da den anser de græske 
bestemmelser for at være at foretrække frem for den gældende harmoniserede lov. Det er ikke 
berettiget med nogen forlængelse for fonogramfremstillerne, da en fast periode på 50 år er 
mere end nok tid til at tjene mulige investeringer ind igen.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 2 – andet og tredje punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I artikel 3, stk. 2, andet og tredje 
punktum, erstattes tallet "50" med tallet 
"95".

udgår

Begrundelse

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for 
the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram 
producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of 
three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances 
embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit 
the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, 
which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation 
available or to place the fixation in the public domain. Where the performers are unable or 
unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will 
distribute revenues to the various performers equitably.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre andet er klart angivet anses
en kontrakt, som er indgået inden [indsæt 
datoen, inden hvilken medlemsstaterne skal 

1. En kontrakt, som er indgået inden 
[indsæt datoen, inden hvilken 
medlemsstaterne skal have gennemført 
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have gennemført dette ændringsdirektiv i 
national ret, som anført i artikel 2 
nedenfor], og i henhold til hvilken en 
udøvende kunstner overdrager sine 
rettigheder for optagelsen af sin 
fremførelse til en fonogramfremstiller 
(herefter benævnt "overdragelseskontrakt") 
for fortsat at være gældende efter det 
tidspunkt, hvor den udøvende kunstners og 
fonogramfremstillerens rettigheder i 
henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 
2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: 
nummeret på dette ændringsdirektiv] trådte 
i kraft, ikke længere ville være beskyttede 
med hensyn til henholdsvis optagelsen af 
fremførelsen og fonogrammet.

dette ændringsdirektiv i national ret, som 
anført i artikel 2 nedenfor], og i henhold til 
hvilken en udøvende kunstner overdrager 
sine rettigheder for optagelsen af sin 
fremførelse til en fonogramfremstiller 
(herefter benævnt "overdragelseskontrakt") 
anses for ikke at være gældende efter det 
tidspunkt, hvor den udøvende kunstners 
rettigheder i henhold til ordlyden af artikel 
3, stk. 1, før ændringen ved direktiv [// 
indsæt: nummeret på dette 
ændringsdirektiv] trådte i kraft, ikke 
længere ville være beskyttede med hensyn 
til optagelsen af fremførelsen.

Begrundelse

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne artikels stk. 3 og 6 finder 
anvendelse på overdragelseskontrakter, 
der fortsat er gældende efter det tidspunkt, 
hvor den udøvende kunstners og 
fonogramfremstillerens rettigheder i 
henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 
2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: 
nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF, 

2. Hvis en kunstner ikke har overdraget 
administrationen af sine rettigheder til en 
rettighedshaverorganisation, hvad angår 
den forlængede beskyttelsesperiode, der 
indføres som resultat af dette direktiv, 
anses den rettighedshaverorganisation, 
der administrerer rettigheder af samme 
kategori, for bemyndiget til at 
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ikke længere ville være beskyttede med 
hensyn til henholdsvis optagelsen af 
fremførelsen og fonogrammet.

administrere hans eller hendes 
rettigheder. Kunstneren bevarer sine
ideelle rettigheder.

Begrundelse

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis en kunstner har overdraget sine 
enerettigheder for en løbende betaling, 
skal ingen forudbetalinger eller i 
kontrakten fastsatte fradrag fratrækkes 
den løbende betaling, som tilkommer 
kunstneren.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvor en overdragelseskontrakt giver 
den udøvende kunstner ret til et 
engangsvederlag, har den pågældende ret 
til et årligt supplerende vederlag fra 

3. Rettighedshaverorganisationen fordeler
indtægterne fra udnyttelse af 
fonogrammer ligeligt og på en måde, der 
afspejler arten og omfanget af bidragene 
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fonogramfremstilleren for hvert hele år, i 
hvilket den udøvende kunstners og 
fonogramfremstillerens rettigheder i 
henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 
2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: 
nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF, 
ikke længere ville være beskyttede med 
hensyn til henholdsvis optagelsen af 
fremførelsen og fonogrammet.

fra hver kunstner, hvis beskyttede 
fremførelse indgår i fonogrammet.

Begrundelse

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10 a – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan beslutte, at en 
fonogramfremstiller, hvis samlede årlige 
indkomst i året forud for det, i hvilket det 
nævnte vederlag betales, ikke overstiger et 
mindstebeløb på 2 mio. EUR, ikke er 
forpligtet til at hensætte mindst 20 procent 
af hans indtægt i året forud for det, i 
hvilket det nævnte vederlag betales, fra 
reproduktion, distribution og 
tilrådighedsstillelse af de fonogrammer, til 
hvilke den udøvende kunstners og 
fonogramfremstillerens rettigheder i 
henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 
2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: 
nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF 

udgår
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trådte i kraft, ikke længere ville være 
beskyttede den 31. december det 
pågældende år.

Begrundelse

Den foreslåede undtagelse skaber en urimelig situation for kunstnerne og skaber ikke en 
rimelig balance mellem kunstnernes og små pladeselskabers interesser. Desuden kunne større 
pladeselskaber også forsøge at undgå at betale supplerende vederlag ved at indgå 
licenskontrakter med mindre fonogramproducenter. (Skal ses sammen med ændringsforslaget 
til betragtning 12.)

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan fastsætte regler 
for, hvorvidt og i hvilket omfang det kan 
forlanges, at 
rettighedshaverorganisationer forvalter
retten til at modtage det i stk. 3 
omhandlede årlige supplerende vederlag.

5. Medlemsstaterne sikrer, at retten til at 
modtage det i stk. 3 omhandlede årlige 
supplerende vederlag forvaltes af 
rettighedshaverorganisationen.

Begrundelse

For at forenkle de administrative procedurer bør rettighedshaverorganisationerne få til 
opgave at administrere det årlige supplerende vederlag. (Skal ses sammen med 
ændringsforslaget til betragtning 13.)

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10a – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvad angår varetagelsen af 
brugsretten til radiostationernes 
selvvalgstjenester inden for deres radio-
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og fjernsynsproduktioner, som indeholder 
musik fra lovlige fonogrammer, skal 
medlemsstaterne sikre, at den udøvende 
kunstners og fonogramproducentens
rettigheder til at tillade eller forbyde en 
sådan anvendelse, udelukkende varetages 
gennem den rettighedshaverorganisation, 
der er etableret til indsamling og fordeling 
af indtægterne fra transmission af et 
sådant fonogram.

Begrundelse

Mens der inden for ophavsretsområdet er mulighed for juridisk afklaring hen imod et rimeligt 
vederlag gennem det konkrete ophavsrettighedsselskab, mangler der en tilsvarende retlig 
forpligtelse inden for de beslægtede rettigheder.

Den foreslåede bestemmelse letter den juridiske afklaring for radiostationerne, sikrer 
rettighedshaveren et rimeligt vederlag og muliggør EU-borgernes adgang til kulturelt, 
samtidshistorisk og politisk vigtige dokumenter fra radiostationernes arkiver.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis efter det tidspunkt, hvor den 
udøvende kunstner og 
fonogramproducenten i kraft af artikel 3, 
stk. 1 og 2, med den ordlyd, som var 
gældende før ændringen af direktiv [// 
indsæt: nummeret på dette 
ændringsdirektiv]EF, ikke længere ville 
være beskyttede med hensyn til 
henholdsvis optagelsen af fremførelsen og 
fonogrammet, fonogramproducenten 
ophører med at udbyde eksemplarer af 
fonogrammet til salg i tilstrækkeligt antal 
eller at gøre det tilgængeligt for 
offentligheden ved udsendelse via tråd eller 
æteren på en sådan måde, at medlemmer af 
offentligheden har adgang til det fra steder 
og på tidspunkter, de selv vælger, kan den 

6. Hvis efter det tidspunkt, hvor den 
udøvende kunstner og 
fonogramproducenten i kraft af artikel 3, 
stk. 1 og 2, med den ordlyd, som var 
gældende før ændringen af direktiv [// 
indsæt: nummeret på dette 
ændringsdirektiv]EF, ikke længere ville 
være beskyttede med hensyn til 
henholdsvis optagelsen af fremførelsen og 
fonogrammet, fonogramproducenten 
ophører med at udbyde eksemplarer af 
fonogrammet til salg i tilstrækkeligt antal 
eller at gøre det tilgængeligt for 
offentligheden ved udsendelse via tråd eller 
æteren på en sådan måde, at medlemmer af 
offentligheden har adgang til det fra steder 
og på tidspunkter, de selv vælger, kan den 
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udøvende kunstner ophæve 
overdragelseskontrakten. Hvis et fonogram 
indeholder optagelse af flere udøvende 
kunstneres fremførelser, kan de kun
ophæve deres overdragelseskontrakter 
kollektivt. Hvis overdragelseskontrakten 
ophæves i henhold til første eller andet 
punktum, ophører fonogramfremstillerens 
rettigheder til fonogrammet.

udøvende kunstner ophæve 
overdragelseskontrakten. Hvis et fonogram 
indeholder optagelse af flere udøvende 
kunstneres fremførelser, kan de ophæve 
deres overdragelseskontrakter kollektivt 
eller individuelt i henhold til gældende 
national lov. Hvis overdragelseskontrakten 
ophæves i henhold til første eller andet 
punktum, ophører fonogramfremstillerens 
rettigheder til fonogrammet.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis fonogramfremstilleren ét år efter det 
tidspunkt, hvor den udøvende kunstners og 
fonogramfremstillerens rettigheder i 
henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 
2, før ændringen ved direktiv [// indsæt:
nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF 
den udøvende kunstner og 
fonogramproducenten ikke længere ville 
være beskyttede med hensyn til 
henholdsvis optagelsen af fremførelsen, og 
fonogrammet, ikke gøres tilgængeligt for 
offentligheden ved udsendelse via tråd eller 
æteren på en sådan måde, at medlemmer af 
offentligheden har adgang til det fra steder 
og på tidspunkter, de selv vælger, 
bortfalder fonogramproducentens 
rettigheder med hensyn til optagelsen af 
deres fremførelse.

Hvis fonogramfremstilleren fem år efter 
det tidspunkt, hvor den udøvende kunstners 
og fonogramfremstillerens rettigheder i 
henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 
2, før ændringen ved direktiv [// indsæt:
nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF 
den udøvende kunstner og 
fonogramproducenten ikke længere ville 
være beskyttede med hensyn til 
henholdsvis optagelsen af fremførelsen, og 
fonogrammet, ikke gøres tilgængeligt for 
offentligheden ved udsendelse via tråd eller 
æteren på en sådan måde, at medlemmer af 
offentligheden har adgang til det fra steder 
og på tidspunkter, de selv vælger, 
bortfalder fonogramproducentens 
rettigheder med hensyn til optagelsen af 
deres fremførelse.

Begrundelse

Selv om indførelsen af "use it or lose it"-klausulen hilses velkommen, bør den gøres mere 
fleksibel. Hvis rettighederne atter tilfalder kunstneren, bør denne kunstner få en rimelig 
chance for at udnytte sin fremførelse, før denne igen mister rettighederne. Derfor bør der 
gives en mere rimelig periode, 5 år, til kunstnerne til at gøre den nye udnyttelsesmulighed 
gennemførlig.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 10aa
Hvis en kunstner har overdraget sin 
eneret til at tillade eller forbyde, at en 
optagelse af hans eller hendes fremførelse
stilles til rådighed for offentligheden 
enten trådbaseret eller trådløst på en 
sådan måde, at medlemmer af 
offentligheden kan få adgang til den fra et 
sted og på et tidspunkt, de selv vælger, 
skal denne kunstner bevare sin ret til at 
modtage en passende godtgørelse fra 
brugeren for, at hans eller hendes 
indspillede fremførelse stilles til rådighed 
for offentligheden.
Kunstnerens ret til at modtage en rimelig 
godtgørelse for, at hans eller hendes 
fremførelse stilles til rådighed for 
offentligheden, kan ikke fraviges.
Godtgørelsen indsamles og administreres 
af en rettighedshaverorganisation."

Begrundelse

En godtgørelse til kunstnerne skal anerkendes af dem, der stiller fremførelsen til rådighed for 
offentligheden.
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