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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur voor advies verwelkomt het voorstel van de Commissie de beschermingstermijn voor 
naburige rechten te verlengen en te voorzien in tijdelijke aanvullende beschermingsmaatregelen. 
Het voorstel erkent het belang van de creatieve en artistieke bijdrage van uitvoerende kunstenaars, 
dat terdege tot uiting dient te komen in termen van bescherming.

De rapporteur voor advies is evenwel van oordeel dat om deze doelstellingen beter te kunnen 
verwezenlijken het voorstel verder dient te worden verbeterd, rekening houdend met de 
economische en sociale realiteit en recente technologische ontwikkelingen, en stelt dan ook een 
aantal amendementen voor die met name betrekking hebben op de volgende punten: 

(i) uitbreiding van de werkingssfeer door opneming van uitvoerende kunstenaars van de 
audiovisuele sector; 

(ii) schrapping van de vrijstelling van kleine opnameproducenten van het leveren van een bijdrage 
aan het fonds voor sessiemuzikanten;

(iii) vereenvoudiging van het beheer van voornoemd fonds;
(iv) grotere flexibiliteit wat het gebruik van de "use it or lose it"-clausule betreft;
(v) grondiger evaluatie van het online beschikbaar stellen.

(i)  Uitbreiding van de werkingssfeer door opneming van uitvoerende kunstenaars van de 
audiovisuele sector

De creatieve bijdrage van alle uitvoerende kunstenaars dient te worden erkend en weerspiegeld 
in de wijziging van de richtlijn. Om deze doelstelling te verwezenlijken dient de werkingssfeer 
van het voorstel te worden uitgebreid, zodat ook uitvoerende kunstenaars van de audiovisuele 
sector kunnen profiteren van de verlenging van de beschermingstermijn. Wij stellen dan ook 
voor geen onderscheid te maken tussen vastlegging van de uitvoering in een fonogram of op een 
andere wijze. Voor de berekening van de beschermingstermijn voor de rechten van uitvoerende 
kunstenaars en die van producenten dienen tevens dezelfde begindata te worden toegepast (zoals 
bepaald in artikel 3, lid 2). (gerelateerde amendementen: amendement 1 van het ontwerpadvies 
betreffende overweging 5, amendement 2 van het ontwerpadvies betreffende overweging 7 en 
amendement 10 van het ontwerpadvies betreffende artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2006/116/EG)

(ii) Schrapping van de vrijstelling van kleine opnameproducenten van het leveren van een 
bijdrage aan het fonds voor sessiemuzikanten

De Commissie stelt voor kleine opnameproducenten vrij te stellen van de verplichting minstens 
20 % van het inkomen te bestemmen voor een fonds voor sessiemuzikanten. Een dergelijke 
vrijstelling zou een unfaire situatie creëren voor de uitvoerende kunstenaars en zou geen billijk 
evenwicht tot stand brengen tussen de belangen van uitvoerende kunstenaars en die van kleine 
producenten. Grotere opnameproducenten zouden bovendien kunnen proberen de betaling van 
een aanvullende vergoeding te ontlopen door licentiecontracten te sluiten met kleinere 
fonogramproducenten. Wij stellen dan ook voor deze vrijstelling te schrappen. (gerelateerde 
amendementen: amendement 4 van het ontwerpadvies betreffende overweging 12 en 
amendement 12 van het ontwerpadvies betreffende artikel 10 bis (nieuw), lid 4, alinea 2, van 
Richtlijn 2006/116/EG)
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(iii) Vereenvoudiging van het beheer van voornoemd fonds

Om de administratieve procedures te vereenvoudigen dienen de maatschappijen voor collectieve 
belangenbehartiging te worden belast met het beheer van voornoemd fonds. (gerelateerde 
amendementen: amendement 5 van het ontwerpadvies betreffende overweging 13, amendement 
6 van het ontwerpadvies betreffende overweging 14 bis (nieuw) en amendement 13 van het 
ontwerpadvies betreffende artikel 10 bis (nieuw), lid 5, van Richtlijn 2006/116/EG)

(iv) Grotere flexibiliteit wat het gebruik van de "use it or lose it"-clausule betreft

De invoering van de "use it or lose it"-clausule kan weliswaar worden toegejuicht, maar deze 
clausule dient flexibeler te worden gemaakt. Indien de rechten terugkeren naar de uivoerende 
kunstenaar, dan moet deze ook een eerlijke kans krijgen op exploitatie van zijn uitvoering 
voordat hij de rechten opnieuw verliest. Daarom moet uitvoerende kunstenaars een redelijker 
termijn (5 jaar) worden verleend, zodat werkelijk gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe 
exploitatiemogelijkheid. (gerelateerde amendementen: amendement 14 van het ontwerpadvies 
betreffende artikel 10 bis (nieuw), lid 6, alinea 2)

(v) Grondiger evaluatie van het online beschikbaar stellen

Gezien de toename van het gebruik van en de vraag naar online diensten dient het online 
beschikbaar stellen van uitvoeringen gedetailleerder te worden onderzocht. De Commissie dient 
ertoe te worden aangespoord de huidige wettelijke en economische situatie te evalueren en de 
effecten van deze optie grondiger te beoordelen. Bij een dergelijke beoordeling dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan het praktische beheer van de claim op een billijke vergoeding 
voor uitvoerende kunstenaars (zoals: hoe kan men de financiële voordelen kwantificeren, en wie 
moet deze vergoeding betalen?). Er dient ook nauwgezet rekening te worden gehouden met 
regels en verplichtingen die voortvloeien uit de relevante internationale verdragen. (gerelateerd 
amendement: amendement 9 betreffende overweging 19 quater (nieuw))

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter wille van de rechtszekerheid moet 
worden bepaald dat contractuele 
overdrachten of toekenningen van 
rechten op vastleggingen van 
uitvoeringen voorafgaande aan de datum 

(9) Om ervoor te zorgen dat de 
uitvoerende kunstenaars en niet zozeer de 
platenproducenten voordeel hebben bij de
verlengde beschermingstermijn, moet deze
richtlijn bepalen dat van kracht zijnde 
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waarop de lidstaten geacht worden de 
nodige maatregelen te nemen om de 
richtlijn ten uitvoer te leggen, tenzij 
uitdrukkelijk anders is bepaald, van 
kracht blijven gedurende de 
verlengingsperiode.

contracten waarin een verlenging van de 
beschermingstermijn wordt toegestaan, 
geen invloed hebben op de uitbreiding van 
de beschermingstermijn van 50 jaar tot de 
levensduur van de uivoerende kunstenaar.

Motivering

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.

Amendement 2

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

De voorgestelde vrijstelling creëert een unfaire situatie voor de uitvoerende kunstenaars en 
brengt geen billijk evenwicht tot stand tussen de belangen van uitvoerende kunstenaars en die 
van kleine producenten. Grotere opnameproducenten zouden bovendien kunnen proberen de 
betaling van een aanvullende vergoeding te ontlopen door licentiecontracten te sluiten met 
kleinere fonogramproducenten. (Gerelateerd aan het amendement op artikel 10 bis (nieuw), lid 
4, alinea 2, van Richtlijn 2006/116/EG.)
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Amendement 3

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 
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.

(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 
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.

Motivering

Het beheer van deze middelen moet worden toevertrouwd aan maatschappijen voor collectieve 
belangenbehartiging opdat de middelen in kwestie effectief zouden worden toegekend aan de in 
het oorspronkelijke voorstel van de Commissie vermelde begunstigden, namelijk 
sessiemuzikanten.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De eerste begeleidende 
overgangsmaatregel moet gedeeltelijk 
bestaan in de verplichte collectieve 
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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 tevens 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.

Motivering

Om de administratieve procedures die onder andere de radio- en televisieomroepen moeten 
toepassen voor de geldende rechten voor het op verzoek uitzenden van hun producties te 
vereenvoudigen, dienen de maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging te worden 
belast met het beheer van de jaarlijkse aanvullende vergoeding. (Gerelateerd aan het 
amendement op artikel 10 bis (nieuw), lid 5, van Richtlijn 2006/116/EG.)

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Deze richtlijn moet voorzien in de 
herbeoordeling van de wettelijk 
voorgeschreven bescherming van 
uitvoerende kunstenaars. De digitale 
context biedt nieuwe mogelijkheden voor 
de exploitatie van beschermde inhoud, die 
voordelig moet zijn voor alle 
rechthebbenden. Om dit te bereiken, 
moeten op communautair niveau en in de 
lidstaten impactbeoordelingen worden 
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uitgevoerd om in te schatten hoe de 
wettelijke bescherming van uitvoerende 
kunstenaars kan worden verbeterd, met 
name door middel van de invoering van 
een exclusief recht ten voordele van de 
uitvoerende kunstenaars op de 
beschikbaarmaking van hun 
uitvoeringen, op zodanige wijze dat leden 
van het publiek op een door henzelf 
gekozen plaats en tijdstip toegang kunnen 
hebben tot deze uitvoeringen 
(dienstverlening op verzoek). Bij deze 
beoordelingen moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan de praktische 
toepassing van het recht op een billijke 
vergoeding voor de uitvoerende 
kunstenaars (zoals: hoe kan men de 
financiële voordelen kwantificeren, en wie 
is verantwoordelijk voor de vergoeding?). 
Er moet ook nauwgezet rekening worden 
gehouden met de regels en verplichtingen 
die zijn vastgelegd in de relevante 
internationale verdragen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 quater) Om contracten krachtens 
welke uitvoerende kunstenaars hun 
uitsluitende rechten, op royaltybasis, aan 
een producent van fonogrammen 
overdragen, te herschikken, zou een extra 
voorwaarde moeten worden verbonden 
aan verlenging van de termijn, namelijk
een 'schone lei' voor die uitvoerende 
kunstenaars die deze rechten hebben 
toegekend aan producenten van 
fonogrammen in ruil voor royalty's of een 
vergoeding. De lidstaten moeten, om 
uitvoerende kunstenaars optimaal van de 
verlengde beschermingstermijn te laten 
profiteren, ervoor zorgen dat bij 
contracten tussen producenten van 
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fonogrammen en uitvoerende kunstenaars 
gedurende de verlengde 
beschermingsperiode een royalty aan de 
uitvoerende kunstenaars wordt betaald die 
niet bezwaard wordt door 
voorschotbetalingen of contractueel 
vastgelegde verminderingen.

Motivering

Deze bepaling is essentieel om ervoor te zorgden dat uitvoerende kunstenaars profiteren van alle 
royalty's waar zij gedurende de verlengde periode recht op hebben, in geval van weigering door 
platenlabels omdat voorschotbetalingen aan de uivoerende kunstenaars nog steeds niet 
terugbetaald zijn. Zonder deze aanvullende bepaling zou de verlenging van de 
beschermingstermijn uiteindelijk alleen gunstig zijn voor een minderheid van prominente 
artiesten.

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De lidstaten dienen er indien 
nodig voor te zorgen dat de verlenging 
van de termijn van bescherming van de 
rechten van uitvoerende kunstenaars 
gepaard gaat met wettelijke bepalingen 
die uitvoerende kunstenaars billijke 
contractuele voorwaarden garanderen wat 
betreft overdracht of toekenning.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 3 – lid 1 – tweede zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De tweede zin van artikel 3, lid 1, 
wordt vervangen door:

(1) Aan artikel 3, lid 1, wordt de volgende 
zin toegevoegd:

"Indien echter "Indien een uivoerende kunstenaar aan 
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het eind van deze periode echter nog in 
leven is, blijven de rechten van deze 
kunstenaar gedurende de rest van zijn 
leven beschermd."

- binnen deze termijn een vastlegging van 
de uitvoering anders dan op een 
fonogram op geoorloofde wijze 
gepubliceerd of op geoorloofde wijze aan 
het publiek medegedeeld is, vervallen de 
rechten 50 jaar na de datum van die 
eerste publicatie of, ingeval deze eerder 
valt, die eerste mededeling aan het 
publiek;
- binnen deze termijn een vastlegging van 
de uitvoering op een fonogram op 
geoorloofde wijze gepubliceerd of op 
geoorloofde wijze aan het publiek 
medegedeeld is, vervallen de rechten 95 
jaar na de datum van die eerste publicatie 
of, ingeval deze eerder valt, die eerste 
mededeling aan het publiek.".

Motivering

De verlenging mag enkel van toepassing zijn op uitvoerende kunstenaars, en uitsluitend tot hun 
overlijden. Dit voorstel is een afspiegeling van de huidige Griekse wetgeving, die niet 
geharmoniseerd is. De Commissie heeft meegedeeld dat ze ervan heeft afgezien 
dwangprocedures te starten tegen Griekenland, aangezien ze van mening is dat de Griekse 
bepalingen te verkiezen zijn boven de huidige geharmoniseerde wetgeving. Een verlenging voor 
platenmaatschappijen is niet gerechtvaardigd: de vastgelegde termijn van 50 jaar volstaat 
ruimschoots om alle mogelijke gedane investeringen terug te winnen.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 3 – lid 2 – tweede en derde zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In de tweede en derde zin van artikel 
3, lid 2, wordt het getal "50" vervangen 
door "95".

Schrappen
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Motivering

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.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald
wordt een contract dat is gesloten vóór 
[datum invoegen vóór welke de lidstaten 
de wijzigingsrichtlijn moeten omzetten, 
zoals hieronder vermeld in artikel 2] en 
waarbij een uitvoerende kunstenaar zijn 
rechten op de vastlegging van zijn 
uitvoering heeft overgedragen of 
toegekend aan een producent van 
fonogrammen (hierna: "contract voor 
overdracht of toekenning") geacht van 
kracht te blijven 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], niet langer 
beschermd zijn voor respectievelijk de 
vastlegging van de uitvoering en het 
fonogram.

1. Een contract dat is gesloten vóór [datum 
invoegen vóór welke de lidstaten de 
wijzigingsrichtlijn moeten omzetten, zoals 
hieronder vermeld in artikel 2] en waarbij 
een uitvoerende kunstenaar zijn rechten op 
de vastlegging van zijn uitvoering heeft 
overgedragen of toegekend aan een 
producent van fonogrammen (hierna: 
"contract voor overdracht of toekenning"),
wordt geacht niet meer van kracht te zijn
na het tijdstip waarop de uitvoerende 
kunstenaar krachtens artikel 3, lid 1, in de 
versie vóór wijziging bij Richtlijn [// nr. 
van de wijzigingsrichtlijn invoegen) niet 
langer beschermd is voor de vastlegging 
van de uitvoering.

Motivering

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 
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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.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De leden 3 tot en met 6 van dit artikel 
zijn van toepassing op contracten voor 
overdracht of toekenning die van kracht 
blijven 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.

2. Wanneer een uivoerende kunstenaar 
het beheer van zijn rechten met 
betrekking tot de aanvullende 
beschermingsperiode die ingevolge deze 
Richtlijn wordt toegekend, niet heeft 
overgedragen aan een maatschappij voor 
collectieve belangenbehartiging, wordt de 
maatschappij voor collectieve 
belangenbehartiging die dit soort rechten 
beheert, geacht gevolmachtigd te zijn om 
zijn rechten te beheren. De uivoerende 
kunstenaar behoudt zijn morele rechten.

Motivering

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.

Amendement 12
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer een uivoerende 
kunstenaar zijn exclusieve rechten heeft 
ingeruild voor een periodieke betaling, 
worden geen voorschotbetalingen of 
contractueel vastgelegde verminderingen 
afgetrokken van de periodieke betaling die 
aan de uivoerende kunstenaar 
verschuldigd is.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer in een contract voor 
overdracht of toekenning aan de 
uitvoerende kunstenaar het recht op een 
niet-periodieke vergoeding wordt 
toegekend, heeft de uitvoerende 
kunstenaar recht op een jaarlijkse 
aanvullende vergoeding van de producent 
van fonogrammen voor ieder volledig jaar 
waarin 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] Nr. niet 
langer beschermd zijn voor respectievelijk 
de vastlegging van de uitvoering en het 
fonogram.

3. De maatschappij voor collectieve 
belangenbehartiging verdeelt de 
inkomsten uit de exploitatie van 
fonogrammen op billijke wijze en in 
verhouding tot de aard en de omvang van 
de bijdrage van elke uitvoerende 
kunstenaar wiens beschermde uitvoering 
is vastgelegd in een fonogram.

Motivering

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 
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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.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 bis – lid 4 –alinea 2

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

Motivering

De voorgestelde vrijstelling creëert een unfaire situatie voor de uitvoerende kunstenaars en 
brengt geen billijk evenwicht tot stand tussen de belangen van uitvoerende kunstenaars en die 
van kleine producenten. Grotere opnameproducenten zouden bovendien kunnen proberen de 
betaling van een aanvullende vergoeding te ontlopen door licentiecontracten te sluiten met 
kleinere fonogramproducenten. (Gerelateerd aan het amendement op overweging 12.)
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Amendement 15

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

Om de administratieve procedures te vereenvoudigen dienen de maatschappijen voor collectieve 
belangenbehartiging te worden belast met het beheer van de jaarlijkse aanvullende vergoeding. 
(Gerelateerd aan het amendement op overweging 13.)

Amendement 16

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. Wat betreft de uitoefening van de 
gebruiksrechten in het kader van diensten 
op verzoek van omroeporganisaties voor 
radio- en televisieprogramma's waarin 
muziek voorkomt van op geoorloofde 
wijze gepubliceerde fonogrammen, is het 
de taak van de lidstaten erop toe te zien 
dat het recht van de uitvoerende 
kunstenaars en van de producenten van 
fonogrammen om een bepaald gebruik toe 
te laten of te verbieden, exclusief wordt 
beheerd door de maatschappij voor 
collectieve belangenbehartiging die is 
opgericht om de inkomsten afkomstig van 
de uitzending van deze fonogrammen te 
innen en te verdelen.
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Motivering

Maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging kunnen worden ingeschakeld voor de 
vrijmaking van de auteursrechten en voor de vrijwaring van een billijke vergoeding. Een 
dergelijke juridische verplichting ontbreekt echter voor de naburige rechten.

Het in dit amendement voorgestelde systeem vereenvoudigt de vrijmaking van de rechten door de 
omroeporganisaties, garandeert de houder van het recht een billijke vergoeding en stelt de 
Europese burgers in staat toegang te krijgen tot de hedendaagse, in cultureel en politiek opzicht 
waardevolle documenten in de archieven van de omroeporganisaties.

Amendement 17

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 

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] Nr./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 gezamenlijk of individueel
beëindigen overeenkomstig de 
toepasselijke nationale wetgeving. Indien 
het contract voor overdracht of toekenning 
overeenkomstig de eerste en tweede zin 
beëindigd wordt, vervallen de rechten van 
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fonogrammen op het fonogram. de producent van fonogrammen op het 
fonogram.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 bis – lid 6 –alinea 2

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.

Indien het fonogram vijf 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.

Motivering

De invoering van de "use it or lose it"-clausule kan weliswaar worden toegejuicht, maar deze 
clausule dient flexibeler te worden gemaakt. Indien de rechten terugkeren naar de uitvoerende 
kunstenaar, dan moet deze ook een eerlijke kans krijgen op exploitatie van zijn uitvoering 
voordat hij de rechten opnieuw verliest. Daarom moet uitvoerende kunstenaars een redelijker 
termijn (5 jaar) worden verleend, zodat werkelijk gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe 
exploitatiemogelijkheid.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 bis bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 10 bis bis
Indien een uivoerende kunstenaar zijn 
exclusieve recht om de 
beschikbaarstelling aan het publiek van 
de vastlegging van zijn uitvoering, per 
draad of draadloos, op zodanige wijze dat 
deze uitvoering toegankelijk is voor de 
leden van het publiek op de door henzelf 
individueel gekozen plaats en tijd, heeft 
overgedragen of afgestaan, behoudt hij 
het recht om voor het aanbieden van zijn 
vastgelegde uitvoering aan het publiek 
een billijke vergoeding te ontvangen van 
de gebruiker.
Het recht van de uivoerende kunstenaar 
om een billijke vergoeding te ontvangen 
voor de beschikbaarstelling van zijn 
uitvoering aan het publiek, kan niet 
worden afgestaan.
Deze vergoeding wordt geïnd en beheerd 
door de maatschappij voor collectieve 
belangenbehartiging van de uivoerende 
kunstenaar."

Motivering

Een vergoeding voor de uitvoerende kunstenaars moet worden erkend door diegenen die de 
uitvoering beschikbaar maken voor het publiek.
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