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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att förlänga skyddstiden för närstående 
rättigheter och skapa ytterligare kompletterande övergångsåtgärder. I förslaget erkänns vikten av 
de bidrag som utövande konstnärer ger i kreativt och konstnärligt hänseende och detta måste få 
komma till vederbörligt uttryck i skyddstiden.

Föredraganden anser dock att förslaget ytterligare kunde bearbetas för att man bättre ska kunna 
uppnå dessa syften och att man då bör tas hänsyn till den ekonomiska och sociala verkligheten 
och den senaste tidens tekniska utveckling, och föreslår därför en rad ändringar som i huvudsak 
går ut på följande: 

(i) Utvidgad räckvidd, så att också utövande konstnärer med audiovisuella verk tas med. 
(ii) Undantaget som går ut på att små fonogramframställare inte ska bidra till fonden för 

sessionsmusiker tas bort. 
(iii) Enklare administration av denna fond.
(iv) Mera flexibilitet i fråga om ”use it or lose it”-klausulen.
(v) Ytterligare prövning av tillgängliggörande via Internet.

(i) Utvidgad räckvidd, så att också utövande konstnärer med audiovisuella verk tas med

Det bör erkännas att alla utövande konstnärer ger ett kreativt bidrag och detta bör också 
komma fram vid ändringen av direktivet. Därför bör förslaget utökas, så att också utövande 
konstnärer med audiovisuella verk kan dra nytta av den förlängda skyddstiden. Alltså föreslås 
det nu att skillnaden mellan upptagning av ett framförande på ett fonogram respektive på 
något annat sätt ska utgå. Likaså bör tidpunkten från och med vilken skyddet ska börja gälla
beräknas på samma sätt både för de utövande konstnärernas rättigheter och för framställarnas 
rättigheter (såsom det föreskrivs i artikel 3.2). (Om detta handlar några ändringsförslag i
förslaget till yttrande, nämligen ändringsförslag 1 som hänför sig till skäl 5, ändringsförslag 2 
som hänför sig till skäl 7 och ändringsförslag 10 som hänför sig till artikel 3.1 i 
direktiv 2006/116/EG).

(ii) Undantaget som går ut på att små fonogramframställare inte ska bidra till fonden för 
sessionsmusiker tas bort

Kommissionen föreslog ett undantag som gick ut på att små skivproducenter inte skulle 
behöva avsätta minst 20 procent av intäkterna som bidrag till fonden för sessionsmusiker. Ett 
sådant undantag skulle vara orättvist mot de utövande konstnärerna och inte heller 
åstadkomma en rimlig balans mellan de utövande konstnärernas respektive 
skivproducenternas intressen. Dessutom kunde större skivproducenter också tänkas söka 
komma undan skyldigheten att betala tilläggsersättning genom att ingå licensavtal med 
mindre fonogramframställare. Därför föreslås det att detta undantag ska utgå. (Om detta 
handlar några ändringsförslag i förslaget till yttrande, nämligen ändringsförslag 4 som hänför 
sig till skäl 12 och ändringsförslag 12 som hänför sig till artikel 10a.4. andra stycket (ny) i 
direktiv 2006/116/EG.)

Enklare administration av den ovannämnda fonden
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För att de administrativa förfarandena ska bli enklare bör de rättighetsförvaltande 
organisationerna ges ansvaret för att administrera denna fond. (Om detta handlar några 
ändringsförslag i förslaget till yttrande, nämligen ändringsförslag 5 som hänför sig till skäl 13, 
ändringsförslag 6 som hänför sig till skäl 14a (nytt) och ändringsförslag 13 som hänför sig till 
artikel 10a.5 (ny) i direktiv 2006/116/EG.)

(iv) Mera flexibilitet i fråga om ”use it or lose it”-klausulen

Visserligen är det bra att det tas med en ”use it or lose it”-klausul, men den bör göras mer 
flexibel. Om rättigheterna återgår till den utövande konstnären bör vederbörande få en rimlig 
möjlighet att få sitt framförande utnyttjat innan rättigheterna förloras på nytt. Därför är det 
rimligare med fem år och de utövande konstnärerna bör beviljas fem år för att kunna dra nytta 
av dessa nya möjligheter att använda deras verk. (Om detta handlar ändringsförslag 14 som 
hänför sig till artikel 10a.6 andra stycket.)

(v) Ytterligare prövning av tillgängliggörande via Internet

Eftersom det blir allt vanligare med Internettjänster och efterfrågan på dem ökar bör 
tillgängliggörande via Internet undersökas mera ingående. Kommissionen bör uppmuntras att 
utvärdera det aktuella läget ur juridisk och ekonomisk synvinkel och ytterligare pröva 
effekterna av detta alternativ. Inom ramen för denna prövning bör särskild uppmärksamhet 
ägnas frågan om hur de utövande konstnärernas anspråk på skälig ersättning ska hanteras i 
praktiken (till exempel hur de ekonomiska förmånerna bör uttryckas kvantitativt och vem som 
bör betala denna ersättning). Bestämmelser i och skyldigheter enligt internationella 
konventioner om hithörande frågor bör också noggrant beaktas. (Om detta handlar 
ändringsförslag 9, som hänför sig till skäl 19c (nytt)).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att undvika oklarhet angående 
rättsläget bör det föreskrivas att i 
avsaknad av klara indikationer på 
motsatsen ska en avtalsbaserad 
överlåtelse eller upplåtelse av rättigheter 
till upptagningen av ett framförande, 

(9) För att säkerställa att den förlängda 
skyddstiden verkligen blir till nytta för de 
utövande konstnärerna, snarare än för 
producenterna av inspelningar, bör det i 
detta direktiv föreskrivas att inget 
gällande avtal som medger någon 
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avtalad före det datum då 
medlemsstaterna senast ska anta åtgärder 
för att genomföra direktivet, fortsätta att 
gälla under den förlängda skyddstiden.

eventuell förlängd skyddstid ska inverka 
på att skyddstiden förlängs från 50 år till 
att omfatta den utövande konstnärens 
livstid. 

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.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Den första kompletterande 
övergångsåtgärden bör inte föra med sig 
en oproportionerlig administrativ börda 
för små och medelstora 
fonogramframställare. Därför ska 
medlemsstaterna ha frihet att medge 
undantag för vissa fonogramframställare 
som bedöms vara små och medelstora på 
grundval av den årsintäkt som genererats 
genom det kommersiella utnyttjandet av 
fonogram.

utgår

Motivering

Det undantag som föreslagits är orättvist mot de utövande konstnärerna och åstadkommer 
inte heller en rimlig balans mellan de utövande konstnärernas respektive skivproducenternas 
intressen. Dessutom kunde större skivproducenter också tänkas söka komma undan 
skyldigheten att betala tilläggsersättning genom att ingå licensavtal med mindre 
fonogramframställare. (Anknyter till det ändringsförslag som hänför sig till artikel 10a.4 
andra stycket (ny) i direktiv 2006/116/EG.)
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Dessa belopp ska reserveras 
uteslutande för utövande konstnärer vars 
framföranden är upptagna på fonogram och 
som har överlåtit sina rättigheter till 
fonogramframställare mot en 
engångsbetalning. Belopp som har avdelats 
på detta sätt ska minst en gång om året 
fördelas individuellt till icke-etablerade 
utövande konstnärer. Medlemsstaterna får 
kräva att fördelningen av dessa belopp 
anförtros insamlingsorganisationer som 
företräder utövande konstnärer. När 
fördelningen av dessa belopp anförtros 
rättighetsförvaltande organisationer är 
det tillåtet att tillämpa nationella regler 
om intäkter som inte får fördelas.

(13) Dessa belopp ska reserveras 
uteslutande för utövande konstnärer vars 
framföranden är upptagna på fonogram och 
som har överlåtit sina rättigheter till 
fonogramframställare mot en 
engångsbetalning. Belopp som har avdelats 
på detta sätt ska minst en gång om året 
fördelas individuellt till icke-etablerade 
utövande konstnärer. Medlemsstaterna får 
kräva att fördelningen av dessa belopp 
anförtros insamlingsorganisationer som 
företräder utövande konstnärer.

Motivering

Förvaltningen av dessa belopp bör anförtros rättighetsförvaltande organisationer för att 
beloppen ändamålsenligt ska kunna tillfalla de förmånstagare som angetts i kommissionens 
ursprungliga förslag, alltså sessionsmusiker.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Den första kompletterande 
övergångsåtgärden bör innefatta ett 
obligatoriskt kollektivt tillvaratagande av 
utövande konstnärers och 
fonogramframställares rättigheter i 
samband med att programföretag, i form 
av beställtjänster i radio eller TV, 
utsänder deras verk, i vilka musik från 
fonogram som lagligen getts ut bildar en 
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oupplösligt förbunden del. Systemet för 
förvaltning av kollektiva rättigheter 
kompletterar det system för ersättning av 
utsändningar av fonogram som lagligen 
getts ut, vilket inrättats med stöd av 
artikel 8.2 i direktiv 2006/115/EG, samt 
garanterar att de utövande konstnärer och 
fonogramframställare som berörs också, 
under hela skyddstiden för lagligen 
utgivna program, får en skälig andel av 
ersättningarna för att radio- och 
TV-produktioner används i form av 
beställtjänster.

Motivering

För att de administrativa förfarandena ska bli enklare, bland annat för att radio- och 
televisionsföretagen lättare ska kunna få de rättigheter som krävs för att deras produktioner 
ska kunna användas i form av beställtjänster, bör de rättighetsförvaltande organisationerna 
ges ansvaret för att administrera den årliga tilläggsersättningen. (Anknyter till det 
ändringsförslag som hänför sig till artikel 10a.5 (ny) i direktiv 2006/116/EG.)

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) I direktivet bör ingå föreskrifter om 
omprövning av det rättsliga skyddet för 
utövande konstnärer. Digitaltekniken ger 
nya möjligheter att använda skyddat 
innehåll och dessa bör komma till nytta 
för alla rättshavare. Därför bör 
konsekvensbedömningar göras på 
gemenskapsnivå och av medlemsstaterna 
för att utreda hur de utövande 
konstnärernas rättsskydd bör förbättras, 
framför allt genom att det införs en 
ensamrätt att för allmänheten 
tillgängliggöra offentliga framföranden 
på ett sätt som blir till nytta för de 
utövande konstnärerna, så att 
allmänheten vid valfri tidpunkt och på 
valfri plats kan ta del av framförandena 
(alltså ”beställtjänster”). Vid dessa 
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bedömningar bör man särskilt 
uppmärksamma frågan om hur 
anspråken på skälig ersättning för 
utövande konstnärer bör handläggas i 
praktiken (till exempel hur storleken på 
de ekonomiska ersättningarna bör 
beräknas och vem som bör ha ansvaret 
för att de betalas ut). Dessutom bör de 
regler och skyldigheter som uppställts i 
internationella konventioner noggrant 
beaktas.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14c) För att återställa jämvikten i 
samband med avtal där en utövande 
konstnär överlåter sin ensamrätt till en 
fonogramframställare, mot att i gengäld 
få royalties, bör förlängningen av 
skyddstiden förknippas med ytterligare ett 
villkor, nämligen att sådana utövande 
konstnärer som upplåtit dessa rättigheter 
till fonogramframställare mot royalties 
eller intäkter får ”börja om från början”.
För att ge de utövande konstnärerna 
möjlighet att dra full nytta av den 
förlängda skyddstiden bör 
medlemsstaterna se till att utövande 
konstnärer, med stöd av avtalen mellan 
fonogramframställare och utövande 
konstnärer, får royalties under den 
förlängda skyddstiden, utan att beloppen 
därvid påverkas av förskottsbetalningar 
eller avtalsbaserade avdrag.

Motivering

Den här föreskriften behövs för att de utövande konstnärerna ska kunna få alla de royalties 
som tillkommer dem under den förlängda skyddstiden, utan att frånkännas dem under 
föregivande av att utbetalaren ännu inte fått tillbaka alla de belopp som förskottsutbetalats 
till konstnären. Om inte den här tilläggsföreskriften tas med, då kan det tänkas att den 
förlängda skyddstiden blir till nytta bara för en minoritet av de konstnärer som medverkar.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Medlemsstaterna bör vid behov se 
till att den förlängda skyddstiden för 
utövande konstnärers rättigheter åtföljs 
av lagstiftningsförslag som slår vakt om 
att utövande konstnärer får skäliga 
avtalsvillkor i frågor som berör överlåtelse 
eller upplåtelse.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 3 – punkt 1  mening 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Andra meningen i artikel 3.1 ska 
ersättas med följande:

(1) I slutet av artikel 3.1 ska följande 
mening läggas till:

”Dock gäller att ”Dock gäller att om en utövande konstnär 
fortfarande lever vid utgången av denna 
tid, då ska den utövande konstnärens 
rättigheter fortsätta skyddas under 
vederbörandes livstid.”

– om en upptagning av framförandet i 
annan form än på ett fonogram lagligen 
ges ut eller lagligen framförs offentligt 
inom denna tid, ska rättigheterna 
upphöra 50 år från dagen för den första 
utgivningen eller det första offentliga 
framförandet, beroende på vilken dag som 
infaller först,
– om en upptagning av framförandet på 
ett fonogram lagligen ges ut eller lagligen 
framförs offentligt inom denna tid, ska 
rättigheterna upphöra 95 år från dagen 
för den första utgivningen eller det första 



PE415.141v03-00 10/18 AD\758814SV.doc

SV

offentliga framförandet, beroende på 
vilken dag som infaller först.”

Motivering

Den förlängda skyddstiden bör gälla endast för utövande konstnärer och endast så länge de 
lever. Förslaget återspeglar gällande grekisk lag, som inte harmoniserats. Kommissionen har 
angett som sin avsikt att inte inleda förfaranden mot Grekland, eftersom den anser att grekisk 
lag på den här punkten är att föredra framför den nuvarande harmoniserade lagen. Det 
behövs inte någon förlängd skyddstid för fonogramframställare och en fast tid på 50 år 
räcker mer än väl till för att de ska hinna få sina investeringar återbetalda.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 3 – punkt 2  meningarna 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I den andra och tredje meningen i 
artikel 3.2 ska siffran ”50” ersättas med 
siffran ”95”.

utgår

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.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10a – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I avsaknad av tydliga indikationer på 
motsatsen ska ett avtal som har slutits före 
den [infoga datum före vilket 
medlemsstaterna ska införliva 
ändringsdirektivet, såsom anges i artikel 2 
nedan] genom vilket en utövande konstnär 
har överlåtit eller upplåtit sina rättigheter 
till upptagningen av hans framförande till 
en fonogramframställare (nedan kallat 
avtal om överlåtelse eller upplåtelse) anses 
fortsätta gälla efter den tidpunkt då den 
utövande konstnären och 
fonogramframställaren på grundval av 
artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före 
ändring genom direktiv [// infoga: 
ändringsdirektivets nummer] inte längre 
skulle åtnjuta skydd vad gäller 
upptagningen av framförandet respektive 
fonogrammet.

1. Ett avtal som har slutits före den [infoga 
datum före vilket medlemsstaterna ska 
införliva ändringsdirektivet, såsom anges i 
artikel 2 nedan] och genom vilket en 
utövande konstnär har överlåtit eller 
upplåtit sina rättigheter till upptagningen 
av hans framförande till en 
fonogramframställare (nedan kallat avtal 
om överlåtelse eller upplåtelse) ska anses
ogiltigt efter den tidpunkt då den utövande 
konstnären på grundval av artikel 3.1 i sin 
lydelse före ändring genom direktiv [// 
infoga: ändringsdirektivets nummer] inte 
längre skulle åtnjuta skydd vad gäller 
upptagningen av framförandet.

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.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkterna 3–6 i denna artikel ska gälla 
avtal om överlåtelse eller upplåtelse som 
fortsätter att gälla efter den tidpunkt då 

2. Om en utövande konstnär inte överlåtit 
förvaltningen av sina rättigheter till en 
rättighetsförvaltande organisation under 
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utövande konstnären och 
fonogramframställare med stöd av
artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före 
ändring genom direktiv [// infoga: detta 
ändringsdirektivs nummer]/EG inte 
längre skulle åtnjuta skydd vad gäller 
upptagningen av framförandet respektive 
fonogrammet.

den förlängda skyddsperiod som ges med 
stöd av detta direktiv ska den 
rättighetsförvaltande organisation som 
förvaltar rättigheter inom samma kategori 
anses ha fått i uppdrag att förvalta 
vederbörandes rättigheter. De moraliska 
rättigheterna ska kvarstå hos den 
utövande konstnären.

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.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10a – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en utövande konstnär överlåtit sin 
ensamrätt avseende en regelbundet 
återkommande betalning får inga 
förskottsbetalningar eller avtalsbaserade 
avdrag räknas bort från den regelbundet 
återkommande betalning som tillkommer 
denna utövande konstnär.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10a – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett avtal om överlåtelse eller 
upplåtelse ger den utövande konstnären 
rätt att kräva en engångsersättning ska 
den utövande konstnären ha rätt till en 
årlig tilläggsersättning från 
fonogramframställaren för varje helt år 
under vilket den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd vad gäller upptagandet av 
framförandet respektive fonogrammet.

3. Den rättighetsförvaltande 
organisationen ska rättvist fördela de 
intäkter som härrör från det kommersiella 
utnyttjandet av fonogram och därvid ska 
också återspeglas karaktären och 
omfattningen av bidragen från varje 
enskild utövande konstnär vars skyddade 
framförande finns upptaget på 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 
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.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10 a – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva att en 
fonogramframställare vars samlade 
intäkter under året före utbetalningen av 
den nämnda ersättningen inte överskrider 
2 miljoner euro, inte ska åläggas att 
avdela minst 20 % av de intäkter som 
denne har erhållit under året före 

utgår
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utbetalningen av den nämnda 
ersättningen från återgivning, distribution 
och tillhandahållande av de fonogram för 
vilka den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd den 31 december det nämnda året.

Motivering

Det undantag som föreslagits är orättvist mot de utövande konstnärerna och åstadkommer 
inte heller en rimlig balans mellan de utövande konstnärernas respektive skivproducenternas 
intressen. Dessutom kunde större skivproducenter också tänkas söka komma undan 
skyldigheten att betala tilläggsersättning genom att ingå licensavtal med mindre 
fonogramframställare. (Anknyter till det ändringsförslag som hänför sig till skäl 12.)

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10 a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får införa regler om 
huruvida och i vilken utsträckning det får 
föreskrivas att rätten att uppbära den årliga 
tilläggsersättning som avses i punkt 3 ska
förvaltas av insamlingsorganisationer.

5. Medlemsstaterna ska se till att rätten att 
uppbära den årliga tilläggsersättning som 
avses i punkt 3 förvaltas av
insamlingsorganisationen.

Motivering

För att de administrativa förfarandena ska bli enklare bör insamlingsorganisationerna ges 
ansvaret för att administrera den årliga tilläggsersättningen. (Anknyter till det 
ändringsförslag som hänför sig skäl 13.)

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10a – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska se till att de 
utövande konstnärernas och 
fonogramframställarnas rätt att tillåta 
eller vägra tillåta att televisions- och 
radioföretag upplåter för beställtjänster 
sådana radio- och TV-produktioner där 
det ingår musik från lagligen utgivna 
fonogram förvaltas endast av den 
rättighetsförvaltande organisation som 
inrättats för att uppbära och fördela 
intäkterna från utsändningar av sådana 
fonogram.

Motivering

Medan en klarläggning av rättsläget på upphovsrättens område kan göras med hjälp av 
skälig ersättning till den berörda rättighetsförvaltande organisationen saknas motsvarande 
juridiska skyldighet på prestationsrättens område.

De regler som föreslås här gör det lättare för televisions- och radioföretagen att få till stånd 
en klarläggning av rättsläget, garanterar rättsinnehavarna en skälig ersättning och gör det 
möjligt för unionsmedborgarna att få tillgång till kulturellt, tidshistoriskt och politiskt viktiga 
dokument ur programföretagens arkiv.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om fonogramframställaren, efter den 
tidpunkt då den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd vad gäller upptagningen av 
framförandet respektive fonogrammet, 
slutar saluföra fonogrammet i tillräckligt 
antal exemplar eller göra det tillgängligt 
för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på 

6. Om fonogramframställaren, efter den
tidpunkt då den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd vad gäller upptagningen av 
framförandet respektive fonogrammet, 
slutar saluföra fonogrammet i tillräckligt 
antal exemplar eller göra det tillgängligt 
för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på 
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sådant sätt att allmänheten kan nå det från 
den plats och på tid den själv väljer, får den 
utövande konstnären säga upp avtalet om 
överlåtelse och upplåtelse. Om ett 
fonogram innehåller en upptagning som 
gjorts av flera utövande konstnärer 
tillsammans, får avtalen om överlåtelse 
eller upplåtelse bara sägas upp gemensamt. 
Om avtalet om överföring eller upplåtelse 
sägs upp i enlighet med första eller andra 
meningen, ska fonogramframställarens 
rättigheter till fonogrammet upphöra.

sådant sätt att allmänheten kan nå det från 
den plats och på tid den själv väljer, får den 
utövande konstnären säga upp avtalet om 
överlåtelse och upplåtelse. Om ett 
fonogram innehåller en upptagning som 
gjorts av flera utövande konstnärer 
tillsammans, får avtalen om överlåtelse 
eller upplåtelse sägas upp gemensamt eller 
individuellt enligt gällande nationell
lagstiftning. Om avtalet om överföring 
eller upplåtelse sägs upp i enlighet med 
första eller andra meningen, ska 
fonogramframställarens rättigheter till 
fonogrammet upphöra.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10 a – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om fonogrammet inte har gjorts 
tillgängligt för allmänheten, via tråd eller 
trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan 
nå det från den plats och på den tid den 
själv väljer, ett år efter den tidpunkt då, 
enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före 
ändring genom direktiv [// infoga: detta 
ändringsdirektivs nummer]/EG, den 
utövande konstnären och 
fonogramframställaren inte längre skulle 
åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av 
framförandet respektive fonogrammet, ska 
fonogramframställarens rättigheter till 
fonogrammet samt de utövande 
konstnärernas rättigheter till upptagningen 
av framförandet upphöra.”

6. Om fonogrammet inte har gjorts 
tillgängligt för allmänheten, via tråd eller 
trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan 
nå det från den plats och på den tid den 
själv väljer, fem år efter den tidpunkt då, 
enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före 
ändring genom direktiv [// infoga: detta 
ändringsdirektivs nummer]/EG, den 
utövande konstnären och 
fonogramframställaren inte längre skulle 
åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av 
framförandet respektive fonogrammet, ska 
fonogramframställarens rättigheter till 
fonogrammet samt de utövande 
konstnärernas rättigheter till upptagningen 
av framförandet upphöra.”

Motivering

Visserligen är det bra att det tas med en ”use it or lose it”-klausul, men den bör göras mer 
flexibel. Om rättigheterna återgår till den utövande konstnären bör vederbörande få en rimlig 
möjlighet att få sitt framförande utnyttjat innan rättigheterna förloras på nytt. Därför är det 
rimligare med fem år och de utövande konstnärerna bör beviljas fem år för att kunna dra 
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nytta av dessa nya möjligheter att använda deras verk.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10aa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 10aa
Om en utövande konstnär överlåtit eller 
upplåtit sin ensamrätt att tillåta eller 
förbjuda att en upptagning av hans eller 
hennes framförande görs tillgängligt för 
allmänheten, via tråd eller trådlöst, på 
sådant sätt att allmänheten kan nå det 
från den plats och på tid den själv väljer,
ska den utövande konstnären ha kvar sin 
rätt till skälig ersättning som användaren 
ska betala för att upptagningen gjorts 
tillgänglig för allmänheten.
En utövande konstnär kan inte avhändas 
sin rätt till skälig ersättning för att hans 
eller hennes framträdande gjorts 
tillgängligt för allmänheten.
Denna ersättning ska uppbäras och 
förvaltas av en rättighetsförvaltande 
organisation för utövande konstnärer.”

Motivering

De utövande konstnärerna måste tillerkännas ersättning av dem som gör deras verk 
tillgängliga för allmänheten.
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