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Ændringsforslag 3
Eva Lichtenberger

Forslag til forordning – ændringsretsakt
–

Forslag til forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen begrundelse for at udvide beskyttelsestiden på den måde, som Kommissionen 
foreslår, for det ville slet ikke hjælpe på de udøvende kunstneres sociale og kunstneriske 
situation. Det ville derimod øge fonogramfremstillernes fordele. Det foreslåede direktiv er et 
af de værste eksempler på forsvar for særinteresser og vil tilføje den europæiske innovation 
og kreativitet alvorlig skade.

Ændringsforslag 4
Katalin Lévai

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I henhold til direktiv 2006/116/EF af 
12. december 2006 om beskyttelsestiden 
for ophavsret og visse beslægtede 
rettigheder er beskyttelsestiden for 
udøvende kunstnere og 
fonogramfremstillere 50 år.

(1) I henhold til direktiv 2006/116/EF af 
12. december 2006 om beskyttelsestiden 
for ophavsret og visse beslægtede 
rettigheder er beskyttelsestiden for 
udøvende kunstnere, fonogramfremstillere 
og filmproducenter 50 år.

Or. en

Begrundelse

EU skal fortsat give pladeproducenter og filmproducenter samme beskyttelse af deres 
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beslægtede rettigheder. Der er ingen politisk, kulturel eller økonomisk begrundelse for, at EU 
skulle beskytte lydoptagelser i længere tid end film. Det er ikke begrundet, at film kun skal 
være beskyttet i 50 år, mens lydoptagelser beskyttes i 95 år i EU.

Ændringsforslag 5
Katalin Lévai

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) For filmproducenter begynder 
perioden med den første optagelse af en 
film eller fra datoen for dens første 
offentliggørelse eller udsendelse til 
offentligheden inden for 50 år efter 
optagelsen.

Or. en

Begrundelse

EU skal fortsat give pladeproducenter og filmproducenter samme beskyttelse af deres 
beslægtede rettigheder. Der er ingen politisk, kulturel eller økonomisk begrundelse for, at EU 
skulle beskytte lydoptagelser i længere tid end film. Det er ikke begrundet, at film kun skal 
være beskyttet i 50 år, mens lydoptagelser beskyttes i 95 år i EU. 

Ændringsforslag 6
Bert Doorn

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Udøvende kunstnere indleder normalt 
deres karriere som ganske unge, og den 
nuværende beskyttelsestid på 50 år for 
fremførelser optaget på fonogrammer og 

(5) Udøvende kunstnere indleder normalt 
deres karriere som ganske unge, og den 
nuværende beskyttelsestid på 50 år for 
fremførelser optaget på fonogrammer og 
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for fonogrammer beskytter i mange 
tilfælde ikke fremførelsen i hele 
kunstnerens levetid. Udøvende kunstnere 
kan derfor miste indkomst i slutningen af 
deres levetid. De kan i mange tilfælde 
heller ikke påberåbe sig nogen ret til at 
forhindre eller begrænse for dem 
uacceptable anvendelser af deres 
fremførelser, medens de endnu lever.

for fonogrammer beskytter i mange 
tilfælde ikke fremførelsen i hele 
kunstnerens levetid. Udøvende kunstnere 
kan derfor miste indkomst i slutningen af 
deres levetid. De kan i mange tilfælde 
heller ikke påberåbe sig nogen ret til at 
forhindre eller begrænse for dem 
uacceptable anvendelser af deres 
fremførelser, medens de endnu lever. 
Derfor indføres der hermed en ordning, 
hvor beskyttelsen af værket udløber enten 
50 år efter optagelse eller udsendelse til 
offentligheden eller ved den udøvende 
kunstners død, alt efter hvilken periode 
der er længst.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 3, stk. 1.

Ændringsforslag 7
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Udøvende kunstnere indleder normalt 
deres karriere som ganske unge, og den 
nuværende beskyttelsestid på 50 år for 
fremførelser optaget på fonogrammer og 
for fonogrammer beskytter i mange 
tilfælde ikke fremførelsen i hele 
kunstnerens levetid. Udøvende kunstnere 
kan derfor miste indkomst i slutningen af 
deres levetid. De kan i mange tilfælde 
heller ikke påberåbe sig nogen ret til at 
forhindre eller begrænse for dem 
uacceptable anvendelser af deres 
fremførelser, medens de endnu lever.

(5) Udøvende kunstnere indleder normalt 
deres karriere som ganske unge, og den 
nuværende beskyttelsestid på 50 år for 
optagelsen af fremførelser beskytter i 
mange tilfælde ikke fremførelsen i hele 
kunstnerens levetid. Udøvende kunstnere 
kan derfor miste indkomst i slutningen af 
deres levetid. De kan i mange tilfælde 
heller ikke påberåbe sig nogen ret til at 
forhindre eller begrænse for dem 
uacceptable anvendelser af deres 
fremførelser, medens de endnu lever.
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Or. en

Begrundelse

Alle kunstneres kreative bidrag bør anerkendes og afspejles i ændringen af direktivet. For at 
nå dette mål bør forslagets anvendelsesområde 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. (Skal ses sammen 
med ændringsforslaget til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2006/116/EF).

Ændringsforslag 8
Renate Weber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Udøvende kunstnere indleder normalt 
deres karriere som ganske unge, og den 
nuværende beskyttelsestid på 50 år for 
fremførelser optaget på fonogrammer og 
for fonogrammer beskytter i mange 
tilfælde ikke fremførelsen i hele 
kunstnerens levetid. Udøvende kunstnere 
kan derfor miste indkomst i slutningen af 
deres levetid. De kan i mange tilfælde 
heller ikke påberåbe sig nogen ret til at 
forhindre eller begrænse for dem 
uacceptable anvendelser af deres 
fremførelser, medens de endnu lever.

(5) Udøvende kunstnere indleder normalt 
deres karriere som ganske unge, og den 
nuværende beskyttelsestid på 50 år for 
optagelsen af fremførelser beskytter i 
mange tilfælde ikke fremførelsen i hele 
kunstnerens levetid. Udøvende kunstnere 
kan derfor miste indkomst i slutningen af 
deres levetid. De kan i mange tilfælde 
heller ikke påberåbe sig nogen ret til at 
forhindre eller begrænse for dem 
uacceptable anvendelser af deres 
fremførelser, medens de endnu lever.

Or. en

Begrundelse

Alle kunstneres kreative bidrag bør anerkendes og afspejles i ændringen af direktivet. For at 
nå dette mål bør forslagets anvendelsesområde 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. (Skal ses sammen 
med ændringsforslaget til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2006/116/EF).
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Ændringsforslag 9
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Anmoder Kommissionen om at 
iværksætte en 
konsekvensvurderingsprocedure af 
situationen for den europæiske 
audiovisuelle sektor, ligesom 
Kommissionen gjorde for musiksektoren, 
med henblik på at vurdere det eventuelle 
behov for at udvide beskyttelsestiden for 
ophavsret til producenter og tv-selskaber i 
den audiovisuelle sektor.

Or. en

Ændringsforslag 10
Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Kommissionen bør iværksætte en 
konsekvensvurderingsprocedure med 
henblik på at vurdere, om der er behov for 
at udvide den beskyttelsestid for 
ophavsret, der i dag gælder i den 
audiovisuelle sektor (udøvende kunstnere, 
producenter og tv- og radioselskaber).

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har ikke gennemført en seriøs konsekvensvurdering, før den fremlagde 
forslaget, og den har bl.a. ikke anført, hvem der skal betale for de krævede goder til 
musikbranchen som følge af udvidelsen af beskyttelsestiden for ophavsret. 
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Der bør planlægges en ny konsekvensvurdering for at vurdere det reelle behov for at udvide 
beskyttelsestiden i den audiovisuelle sektor.

Ændringsforslag 11
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Anmoder Kommissionen om at 
iværksætte en 
konsekvensvurderingsprocedure af 
situationen for den europæiske 
audiovisuelle sektor, ligesom 
Kommissionen gjorde for musiksektoren, 
med henblik på at vurdere det eventuelle 
behov for at udvide beskyttelsestiden for 
ophavsret til den audiovisuelle sektor 
(udøvende kunstnere, producenter og tv-
og radioselskaber).

Or. en

Ændringsforslag 12
Bert Doorn

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Beskyttelsestiden for optagelser af 
fremførelser og for fonogrammer bør 
derfor udvides til 95 år efter udgivelsen af 
fonogrammet og den derpå optagede 
fremførelse. Hvis fonogrammet eller den 
derpå optagede fremførelse ikke er 
udgivet inden for de første 50 år, bør 
beskyttelsestiden være 95 år fra den første 
offentliggørelse af fonogrammet.

udgår

Or. en
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Begrundelse

En ren forlængelse af beskyttelsestiden ville især være til gavn for produktionsselskaber og 
kendte kunstnere. Desuden er konsekvenserne for udgifterne ikke blevet undersøgt, hverken 
for forbrugere eller tv- og radioselskaber, før man foreslog denne forlængelse, og de vil 
sandsynligvis stige som følge af forslaget. Hensigten med ændringsforslaget er at finde en 
balance mellem rettighedshavernes og brugernes interesser.

Ændringsforslag 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Beskyttelsestiden for optagelser af 
fremførelser og for fonogrammer bør 
derfor udvides til 95 år efter udgivelsen af 
fonogrammet og den derpå optagede 
fremførelse. Hvis fonogrammet eller den 
derpå optagede fremførelse ikke er 
udgivet inden for de første 50 år, bør 
beskyttelsestiden være 95 år fra den første 
offentliggørelse af fonogrammet.

udgår

Or. en

Begrundelse

En forlængelse af beskyttelsestiden ville især være til gavn for produktionsselskaber og kendte 
kunstnere. Kunstneres indtjening er primært et spørgsmål om kontrakt, ikke om ophavsret. 
Faktisk ville kunstnere som følge af dette forslag skulle dele det faste beløb fra opkrævede 
licensgebyrer med langt flere rettighedshavere. Desuden er konsekvenserne for udgifterne 
ikke blevet undersøgt, hverken for forbrugere eller tv- og radioselskaber, før man foreslog 
denne forlængelse, og de vil sandsynligvis stige som følge af forslaget.
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Ændringsforslag 14
Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Beskyttelsestiden for optagelser af 
fremførelser og for fonogrammer bør 
derfor udvides til 95 år efter udgivelsen af 
fonogrammet og den derpå optagede 
fremførelse. Hvis fonogrammet eller den 
derpå optagede fremførelse ikke er 
udgivet inden for de første 50 år, bør 
beskyttelsestiden være 95 år fra den første 
offentliggørelse af fonogrammet.

(7) Beskyttelsestiden for optagelser af 
fremførelser bør derfor udvides. Hvis den 
udøvende kunstner stadig er i live ved 
udløbet af den gældende 
beskyttelsesperiode i henhold til direktiv 
2006/116/EF, fortsætter 
fremførelsesrettigheden i resten af den 
udøvende kunstners liv.

Or. en

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 15
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Beskyttelsestiden for optagelser af 
fremførelser og for fonogrammer bør 
derfor udvides til 95 år efter udgivelsen af 
fonogrammet og den derpå optagede 
fremførelse. Hvis fonogrammet eller den 
derpå optagede fremførelse ikke er 
udgivet inden for de første 50 år, bør 

(7) Beskyttelsestiden for optagelser af 
fremførelser og fonogrammer bør derfor 
udvides til 95 år efter det relevante 
starttidspunkt.
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beskyttelsestiden være 95 år fra den første 
offentliggørelse af fonogrammet.

Or. en

Begrundelse

Alle kunstneres kreative bidrag bør anerkendes og afspejles i ændringen af direktivet. For at 
nå dette mål bør forslagets anvendelsesområde 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. (Skal ses sammen 
med ændringsforslaget til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2006/116/EF).

Ændringsforslag 16
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Beskyttelsestiden for optagelser af 
fremførelser og for fonogrammer bør 
derfor udvides til 95 år efter udgivelsen af 
fonogrammet og den derpå optagede 
fremførelse. Hvis fonogrammet eller den 
derpå optagede fremførelse ikke er 
udgivet inden for de første 50 år, bør 
beskyttelsestiden være 95 år fra den første 
offentliggørelse af fonogrammet.

(7) Beskyttelsestiden for optagelser af 
fremførelser bør derfor kunne udvides til 
95 år i tilfælde af upassende vederlag. 
Ansøgning om en sådan udvidelse kan af 
den udøvende kunstner eller dennes bo 
rettes til OHIM. Der udarbejdes enkle 
regler for tilfælde, som umiddelbart 
danner grundlag for en udvidelse.

Or. en

Begrundelse

Der foreslås et registreringssystem for udvidelser på grundlag af upassende vederlag med 
henblik på at minimere udvidelserne og holde dem inden for et omfang, som passer til behovet 
og forventes at være hensigtsmæssigt.
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Ændringsforslag 17
Renate Weber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Beskyttelsestiden for optagelser af 
fremførelser og for fonogrammer bør 
derfor udvides til 95 år efter udgivelsen af 
fonogrammet og den derpå optagede 
fremførelse. Hvis optagelsen eller den 
derpå optagede fremførelse ikke er udgivet 
inden for de første 50 år, bør 
beskyttelsestiden være 95 år fra den første 
offentliggørelse af fonogrammet.

(7) Beskyttelsestiden for optagelser af 
fremførelser og for optagelser bør derfor 
udvides til 95 år efter udgivelsen af 
optagelsen og den derpå optagede 
fremførelse. Hvis optagelsen eller den 
derpå optagede fremførelse ikke er udgivet 
inden for de første 50 år, bør 
beskyttelsestiden være 95 år fra den første 
offentliggørelse af fonogrammet.

Or. en

Begrundelse

Alle kunstneres kreative bidrag bør anerkendes og afspejles i ændringen af direktivet. For at 
nå dette mål bør forslagets anvendelsesområde 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. (Skal ses sammen 
med ændringsforslaget til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2006/116/EF).

Ændringsforslag 18
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I den udvidede beskyttelsesperiode 
foreligger der licensrettigheder. Der bør 
desuden være gratis licensrettigheder for 
særlige tilfælde af offentlig afspilning 
eller udsendelse til et publikum, som 
befinder sig på et sted, hvor maksimalt
250 mennesker forventes at overvære 
afspilningen. Der bør ikke være afgift for 
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privat kopiering.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er kompatibel med enten Kommissionens forslag eller en 
registreringsudvidelse. Udvidelsen bør være underkastet licensrettigheder for at åbne 
mulighed for generelle fordele. Royalty i sådanne tilfælde er fortsat genstand for forhandling. 
Der foreslås nogle automatiske gratis licenser for ikke at forhindre, at der kan afholdes 
"tresseraftener" og lignende folkelige arrangementer med private og velgørende funktioner. 

Ændringsforslag 19
Katalin Lévai

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Producenters ret til den første 
optagelse af en film udvides også til 95 år 
efter filmens offentliggørelse. Hvis filmen 
ikke er blevet offentliggjort inden for de 
første 50 år, løber beskyttelsestiden i 95 år 
fra den første udsendelse til 
offentligheden.

Or. en

Begrundelse

EU skal fortsat give pladeproducenter og filmproducenter samme beskyttelse af deres 
beslægtede rettigheder. Der er ingen politisk, kulturel eller økonomisk begrundelse for, at EU 
skulle beskytte lydoptagelser i længere tid end film. Beskyttelsestiden for filmproducenters 
rettigheder bør derfor også udvides fra 50 til 95 år.
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Ændringsforslag 20
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ved indgåelse af et kontraktforhold 
med en fonogramfremstiller er udøvende 
kunstnere normalt nødsaget til at 
overdrage deres enerettigheder til 
reproduktion, distribution, udlejning og 
tilrådighedsstillelse af optagelser af deres 
fremførelser. Til gengæld modtager de et 
forskud på royalties og får kun en 
engangsbetaling, når 
fonogramfremstilleren er holdt skadesløs 
for forskuddet og har foretaget alle de i 
kontrakten fastsatte fradrag. Udøvende 
kunstnere, der medvirker i baggrunden og 
ikke figurerer på listen over medvirkende, 
overdrager normalt deres enerettigheder 
mod et engangshonorar (ingen løbende 
vederlag).

udgår

Or. en

Begrundelse

Anses ikke for nødvendig som del af et registreringssystem.

Ændringsforslag 21
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ved indgåelse af et kontraktforhold 
med en fonogramfremstiller er udøvende 
kunstnere normalt nødsaget til at overdrage 
deres enerettigheder til reproduktion, 

(8) Ved indgåelse af et kontraktforhold 
med en fonogramfremstiller er udøvende 
kunstnere normalt nødsaget til at overdrage 
deres enerettigheder til reproduktion, 
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distribution, udlejning og 
tilrådighedsstillelse af optagelser af deres 
fremførelser. Til gengæld modtager de et 
forskud på royalties og får kun en 
engangsbetaling, når 
fonogramfremstilleren er holdt skadesløs 
for forskuddet og har foretaget alle de i 
kontrakten fastsatte fradrag. Udøvende 
kunstnere, der medvirker i baggrunden og 
ikke figurerer på listen over medvirkende, 
overdrager normalt deres enerettigheder 
mod et engangshonorar (ingen løbende 
vederlag).

distribution, udlejning og 
tilrådighedsstillelse af optagelser af deres 
fremførelser. Til gengæld modtager de et 
forskud på royalties og får kun en 
engangsbetaling, når 
fonogramfremstilleren er holdt skadesløs 
for forskuddet og har foretaget alle de i 
kontrakten fastsatte fradrag. Udøvende 
kunstnere, der medvirker i baggrunden og 
ikke figurerer på listen over medvirkende, 
samt nogle andre udøvende kunstnere, 
som figurerer på listen over medvirkende, 
overdrager normalt deres enerettigheder 
mod et engangshonorar (ingen løbende 
vederlag).

Or. en

Begrundelse

Nogle udøvende kunstnere, som figurerer på listen over medvirkende, overfører deres 
enerettigheder mod et engangshonorar. Disse udøvende kunstnere bør også nyde godt af det 
ekstra vederlag.

Ændringsforslag 22
Sharon Bowles

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 
efterkomme direktivet, fortsat være 
gældende i den forlængede beskyttelsestid.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Anses ikke for nødvendig som del af et registreringssystem, idet dette åbner mulighed for 
genforhandling.

Ændringsforslag 23
Eva Lichtenberger

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 
efterkomme direktivet, fortsat være 
gældende i den forlængede beskyttelsestid.

(9) For at sikre, at de udøvende 
kunstnere, snarere end 
pladeproducenterne, får gavn af den 
forlængede beskyttelsestid, bør det 
fastsættes, at enhver eksisterende 
kontrakt, der overdrager en forlængelse 
af beskyttelsestiden for ophavsret, ikke må 
have nogen gyldighed med hensyn til den 
forlængede periode fra 50 år og op til 
kunstnerens levetid. 

Or. en

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.
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Ændringsforslag 24
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre, at udøvende kunstnere, 
der har overdraget deres enerettigheder til 
fonogramfremstilleren, inden 
beskyttelsestiden blev forlænget, har 
fordel af forlængelsen, bør der indføres 
en række ledsagende 
overgangsforanstaltninger. Disse 
foranstaltninger bør finde anvendelse på 
de kontrakter mellem udøvende kunstnere 
og fonogramfremstillere, der fortsat er 
gældende i den forlængede beskyttelsestid.

udgår

Or. en

Begrundelse

Anses ikke for nødvendig som del af et registreringssystem.

Ændringsforslag 25
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) En første ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at 
fonogramfremstillere er forpligtede til 
mindst én gang om året at hensætte 
mindst 20 procent af fortjenesten 
hidrørende fra enerettighederne til 
distribution, reproduktion og 
tilrådighedsstillelse af fonogrammer, der 
efter at være lovligt udgivet eller 
offentliggjort ville være offentlig ejendom, 

udgår
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såfremt beskyttelsestiden ikke var 
forlænget.

Or. en

Begrundelse

Anses ikke for nødvendig som del af et registreringssystem, selv om det ikke er inkompatibelt 
med dette. Da der imidlertid er tale om små mængder, er det næppe hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 26
Sajjad Karim

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) En første ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at 
fonogramfremstillere er forpligtede til 
mindst én gang om året at hensætte mindst 
20 procent af fortjenesten hidrørende fra 
enerettighederne til distribution, 
reproduktion og tilrådighedsstillelse af 
fonogrammer, der efter at være lovligt 
udgivet eller offentliggjort ville være 
offentlig ejendom, såfremt 
beskyttelsestiden ikke var forlænget.

(11) En første ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at 
fonogramfremstillere er forpligtede til 
mindst én gang om året at hensætte mindst 
20 procent af fortjenesten hidrørende fra 
enerettighederne til distribution, 
reproduktion og tilrådighedsstillelse af 
fonogrammer efter fradrag af alle 
udgifter, som er direkte forbundet med 
forvaltningen af den udvidede 
beskyttelsestid for de pågældende 
fonografiske værker, der efter at være 
lovligt udgivet eller offentliggjort ville 
være offentlig ejendom, såfremt 
beskyttelsestiden ikke var forlænget.

Or. en

Begrundelse

Det er rimeligt, at fonogramfremstillere, inden disse skal overføre beløb til udøvende 
kunstnere, kan fradrage omkostninger, som er direkte forbundet med forvaltningen af 
forlængelsen af det pågældende fonografiske værks beskyttelsesperiode. Disse kan f.eks. 
omfatte momsbetalinger og rimelige omkostninger i forbindelse med royalties og ophavsret, 
fremstillings-, distributions- og markedsføringsomkostninger og andre driftsomkostninger -
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men kun de omkostninger, der er direkte forbundet med den forlængede beskyttelsestid. 

Ændringsforslag 27
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) En første ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at 
fonogramfremstillere er forpligtede til 
mindst én gang om året at hensætte mindst 
20 procent af fortjenesten hidrørende fra 
enerettighederne til distribution, 
reproduktion og tilrådighedsstillelse af 
fonogrammer, der efter at være lovligt 
udgivet eller offentliggjort ville være 
offentlig ejendom, såfremt 
beskyttelsestiden ikke var forlænget.

(11) En første ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at 
fonogramfremstillere er forpligtede til 
mindst én gang om året at hensætte mindst 
20 procent af nettofortjenesten hidrørende 
fra enerettighederne til distribution, 
reproduktion og tilrådighedsstillelse af 
fonogrammer, der efter at være lovligt 
udgivet eller offentliggjort ville være 
offentlig ejendom, såfremt 
beskyttelsestiden ikke var forlænget.

Or. de

Begrundelse

Det er rimeligt, at fonogramfremstillere, inden disse skal overføre beløb til udøvende 
kunstnere, kan fradrage omkostninger, som er direkte forbundet med forvaltningen af 
forlængelsen af det pågældende fonografiske værks beskyttelsesperiode. Disse kan f.eks. 
omfatte momsbetalinger og rimelige omkostninger i forbindelse med royalties og ophavsret, 
fremstillings-, distributions- og markedsføringsomkostninger og andre driftsomkostninger -
men kun de omkostninger, der er direkte forbundet med den forlængede beskyttelsestid. 
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Ændringsforslag 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) En første ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at 
fonogramfremstillere er forpligtede til 
mindst én gang om året at hensætte mindst 
20 procent af fortjenesten hidrørende fra 
enerettighederne til distribution, 
reproduktion og tilrådighedsstillelse af 
fonogrammer, der efter at være lovligt 
udgivet eller offentliggjort ville være 
offentlig ejendom, såfremt 
beskyttelsestiden ikke var forlænget.

(11) En første ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at 
fonogramfremstillere er forpligtede til 
mindst én gang om året at hensætte mindst 
20 procent af nettofortjenesten hidrørende 
fra enerettighederne til distribution, 
reproduktion og tilrådighedsstillelse af 
fonogrammer, der efter at være lovligt 
udgivet eller offentliggjort ville være 
offentlig ejendom, såfremt 
beskyttelsestiden ikke var forlænget.

Or. en

Begrundelse

Det er rimeligt, at fonogramfremstillere, inden disse skal overføre beløb til udøvende 
kunstnere, kan fradrage omkostninger, som er direkte forbundet med forvaltningen af 
forlængelsen af det pågældende fonografiske værks beskyttelsesperiode. Disse kan f.eks. 
omfatte momsbetalinger og rimelige omkostninger i forbindelse med royalties og ophavsret, 
fremstillings-, distributions- og markedsføringsomkostninger og andre driftsomkostninger -
men kun de omkostninger, der er direkte forbundet med den forlængede beskyttelsestid. 

Ændringsforslag 29
Georgios Papastamkos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) En første ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at 
fonogramfremstillere er forpligtede til 
mindst én gang om året at hensætte mindst 
20 procent af fortjenesten hidrørende fra 

(11) En første ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at 
fonogramfremstillere er forpligtede til 
mindst én gang om året at hensætte mindst 
20 procent af nettofortjenesten hidrørende 



AM\757970DA.doc 21/93 PE416.322v02-00

DA

enerettighederne til distribution, 
reproduktion og tilrådighedsstillelse af 
fonogrammer, der efter at være lovligt 
udgivet eller offentliggjort ville være 
offentlig ejendom, såfremt 
beskyttelsestiden ikke var forlænget.

fra enerettighederne til distribution, 
reproduktion og tilrådighedsstillelse af 
fonogrammer, der efter at være lovligt 
udgivet eller offentliggjort ville være 
offentlig ejendom, såfremt 
beskyttelsestiden ikke var forlænget.

Or. en

Begrundelse

Det er rimeligt, at fonogramfremstillere, inden disse skal overføre beløb til udøvende 
kunstnere, kan fradrage omkostninger, som er direkte forbundet med forvaltningen af 
forlængelsen af det pågældende fonografiske værks beskyttelsesperiode. Disse kan f.eks. 
omfatte momsbetalinger og rimelige omkostninger i forbindelse med royalties og ophavsret, 
fremstillings-, distributions- og markedsføringsomkostninger og andre driftsomkostninger -
men kun de omkostninger, der er direkte forbundet med den forlængede beskyttelsestid. 

Ændringsforslag 30
Jacques Toubon

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

Or. en

Begrundelse

Da den midlertidige ledsageforanstaltning (de 20 %) vil blive målt ud fra nettoindtægterne, 
vil der ikke være nogen uforholdsmæssigt store omkostninger for SMV'er, og derfor er det 
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med henblik på at sikre, at alle udøvende kunstnere drager fordel af disse beløb, rimeligt at 
inddrage dem i foranstaltningen.

Ændringsforslag 31
Sharon Bowles

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

Or. en

Begrundelse

Anses ikke for nødvendig som del af et registreringssystem. Denne udeladelse er også 
kompatibel med Kommissionens forslag med henblik på generel anvendelighed.

Ændringsforslag 32
Sharon Bowles

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 

udgår
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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.

Or. en

Begrundelse

Anses ikke for nødvendig som del af et registreringssystem.

Ændringsforslag 33
Jacques Toubon

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 

(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 disse udøvende kunstnere
mindst én gang om året på individuel basis. 
Medlemsstaterne bør sikre, at disse midler 
overdrages til 
rettighedshaverorganisationer, der 
repræsenterer udøvende kunstnere. 
Nationale regler om indtægter, som ikke 
kan fordeles, kan finde anvendelse.
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kan fordeles, finde anvendelse.

Or. en

Begrundelse

For at forenkle de administrative procedurer bør forvaltningen af det årlige supplerende 
vederlag varetages af rettighedshaverorganisationerne. (Skal ses sammen med 
ændringsforslaget til artikel 10 a (nyt), stk. 5, i direktiv 2006/116/EF).

Ændringsforslag 34
Eva Lichtenberger

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. Når 
fordelingen af disse midler overlades til 
rettighedshaverorganisationer, kan 
nationale regler om indtægter, som ikke 
kan fordeles, finde anvendelse. I henhold 
til principperne i UNESCO's 
verdenserklæring om kulturel 
mangfoldighed spiller 
rettighedshaverorganisationer en 
grundlæggende rolle med hensyn til at 
sikre kulturel mangfoldighed.

Or. en
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Ændringsforslag 35
Renate Weber

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 bør sikre, at disse midler 
overdrages til 
rettighedshaverorganisationer, der 
repræsenterer udøvende kunstnere. 
Nationale regler om indtægter, som ikke 
kan fordeles, kan finde anvendelse.

Or. en

Begrundelse

For at forenkle de administrative procedurer bør forvaltningen af det årlige supplerende 
vederlag varetages af rettighedshaverorganisationerne. (Skal ses sammen med 
ændringsforslaget til artikel 10 a (nyt), stk. 5, i direktiv 2006/116/EF).

Ændringsforslag 36
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I henhold til artikel 5 i direktiv udgår



PE416.322v02-00 26/93 AM\757970DA.doc

DA

2006/115/EF har udøvende kunstnere 
imidlertid i forvejen et uoverdrageligt 
vederlagskrav for udlejning af bl.a. 
fonogrammer. Det er desuden ikke 
almindelig kontraktmæssig praksis, at 
udøvende kunstnere overdrager en 
fonogramfremstiller deres rettigheder til 
et rimeligt, samlet vederlag for udsendelse 
via radio eller fjernsyn og offentliggørelse 
i henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 
2006/115/EF og til rimelig kompensation 
for reproduktioner til privat brug i 
henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), i 
direktiv 2001/29/EF. Ved beregningen af 
det samlede beløb, en fonogramfremstiller 
skal betale som supplerende vederlag, bør 
der derfor ikke tages hensyn til 
fonogramfremstillerens fortjeneste fra 
udlejning af fonogrammer eller fra et 
rimeligt, samlet vederlag for udsendelse 
via radio og fjernsyn og offentliggørelse 
eller rimelig kompensation for privat 
kopiering.

Or. en

Begrundelse

Anses ikke for nødvendig som del af et registreringssystem.

Ændringsforslag 37
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) For at sikre, at kunstnere, som 
overfører deres enerettigheder mod en 
løbende betaling eller vederlag til en 
fremstiller, kan få det fulde udbytte af den 
forlængede beskyttelsestid, sikrer 
medlemsstaterne, at der udbetales en 
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royalty eller et vederlag uden fradrag for 
forskudsbetaling eller kontraktmæssigt 
fastlagte fradrag til kunstnerne i den 
forlængede beskyttelsestid.

Or. en

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 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) En anden ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at 
rettighederne til optagelsen af 
fremførelsen atter bør tilfalde den 
udøvende kunstner, hvis en 
fonogramfremstiller enten afstår fra at 
udbyde et fonogram, som ville være 
offentlig ejendom, hvis ikke 
beskyttelsestiden var forlænget, til salg i 
tilstrækkeligt mange eksemplarer, eller 
afstår fra at gøre et sådant fonogram 
tilgængeligt for offentligheden. 
Fonogramfremstillerens rettigheder til 
fonogrammet bør derfor ophøre for at 
undgå, at disse rettigheder kommer til at 
bestå samtidig med den udøvende 
kunstners rettigheder til optagelsen på 
fonogrammet, når de sidstnævnte 
rettigheder ikke længere er overdraget til 
fonogramfremstilleren.

(15) En anden ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at hvis 
en fonogramfremstiller ikke længere 
udbyder et fonogram, som ville være 
offentlig ejendom, hvis ikke 
beskyttelsestiden var forlænget, til salg i 
tilstrækkeligt mange eksemplarer af mindst 
en version, eller gør mindst en version af 
et sådant fonogram tilgængeligt for 
offentligheden, kan den udøvende 
kunstner forlange, at han gør det, og hvis 
fremstilleren ikke inden for en rimelig tid 
indvilliger i at gøre dette, kan den 
udøvende kunstner ophæve overdragelsen 
af rettighederne til optagelsen af den 
pågældende fremførelse. 
Fonogramfremstillerens rettigheder til det 
pågældende fonogram bør derfor ophøre 
for at undgå, at disse rettigheder kommer 
til at bestå samtidig med den udøvende 
kunstners rettigheder til optagelsen på 
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fonogrammet, når de sidstnævnte 
rettigheder ikke længere er overdraget til 
fonogramfremstilleren.

Or. en

Begrundelse

Det kan ikke forventes, at fremstilleren udbyder alle versioner af et fonogram til salg eller gør 
dem tilgængelige. Med dette ændringsforslag fastslås det, at fremstilleren skal gøre mindst én 
version tilgængelig, og det understreges, at hvis fremstilleren ikke tilbyder mindst én version 
eller gør mindst én version tilgængelig, kan kunstneren kræve, at fremstilleren gør dette, og 
hvis fremstilleren ikke indvilliger i at gøre dette inden for rimelig tid, kan kunstneren bringe 
tildelingen til ophør i forbindelse med dette fonogram.

Ændringsforslag 39
Georgios Papastamkos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) En anden ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at 
rettighederne til optagelsen af 
fremførelsen atter bør tilfalde den 
udøvende kunstner, hvis en 
fonogramfremstiller enten afstår fra at 
udbyde et fonogram, som ville være 
offentlig ejendom, hvis ikke 
beskyttelsestiden var forlænget, til salg i 
tilstrækkeligt mange eksemplarer, eller 
afstår fra at gøre et sådant fonogram 
tilgængeligt for offentligheden. 
Fonogramfremstillerens rettigheder til 
fonogrammet bør derfor ophøre for at 
undgå, at disse rettigheder kommer til at 
bestå samtidig med den udøvende 
kunstners rettigheder til optagelsen på 
fonogrammet, når de sidstnævnte 
rettigheder ikke længere er overdraget til 
fonogramfremstilleren.

(15) En anden ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at hvis 
en fonogramfremstiller ikke længere 
udbyder et fonogram, som ville være 
offentlig ejendom, hvis ikke 
beskyttelsestiden var forlænget, til salg i 
tilstrækkeligt mange eksemplarer af mindst 
en version, eller gør mindst en version af 
et sådant fonogram tilgængeligt for 
offentligheden, kan den udøvende 
kunstner forlange, at han gør det, og hvis 
fremstilleren ikke inden for en rimelig tid 
indvilliger i at gøre dette, kan den 
udøvende kunstner ophæve overdragelsen 
af rettighederne til optagelsen af den 
pågældende fremførelse. 
Fonogramfremstillerens rettigheder til det 
pågældende fonogram bør derfor ophøre 
for at undgå, at disse rettigheder kommer 
til at bestå samtidig med den udøvende 
kunstners rettigheder til optagelsen på 
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fonogrammet, når de sidstnævnte 
rettigheder ikke længere er overdraget til 
fonogramfremstilleren.

Or. en

Begrundelse

Det kan ikke forventes, at fremstilleren udbyder alle versioner af et fonogram til salg eller gør 
dem tilgængelige. Med dette ændringsforslag fastslås det, at fremstilleren skal gøre mindst én 
version tilgængelig, og det understreges, at hvis fremstilleren ikke tilbyder mindst én version 
eller gør mindst én version tilgængelig, kan kunstneren kræve, at fremstilleren gør dette, og 
hvis fremstilleren ikke indvilliger i at gøre dette inden for rimelig tid, kan kunstneren bringe 
tildelingen til ophør i forbindelse med dette fonogram.

Ændringsforslag 40
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) En anden ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at 
rettighederne til optagelsen af fremførelsen 
atter bør tilfalde den udøvende kunstner, 
hvis en fonogramfremstiller enten afstår fra 
at udbyde et fonogram, som ville være 
offentlig ejendom, hvis ikke 
beskyttelsestiden var forlænget, til salg i 
tilstrækkeligt mange eksemplarer, eller 
afstår fra at gøre et sådant fonogram 
tilgængeligt for offentligheden. 
Fonogramfremstillerens rettigheder til 
fonogrammet bør derfor ophøre for at 
undgå, at disse rettigheder kommer til at 
bestå samtidig med den udøvende 
kunstners rettigheder til optagelsen på 
fonogrammet, når de sidstnævnte 
rettigheder ikke længere er overdraget til 
fonogramfremstilleren.

(15) En anden ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at hvis 
en fonogramfremstiller ikke længere 
udbyder et fonogram, som ville være 
offentlig ejendom, hvis ikke 
beskyttelsestiden var forlænget, til salg i 
tilstrækkeligt mange eksemplarer af mindst 
en version, eller gør mindst en version af 
et sådant fonogram tilgængeligt for 
offentligheden, kan den udøvende 
kunstner forlange, at han gør det, og hvis 
fremstilleren ikke inden for en rimelig tid 
indvilliger i at gøre dette, kan den 
udøvende kunstner ophæve overdragelsen 
af rettighederne til optagelsen af den 
pågældende fremførelse. 
Fonogramfremstillerens rettigheder til det 
pågældende fonogram bør derfor ophøre 
for at undgå, at disse rettigheder kommer 
til at bestå samtidig med den udøvende 
kunstners rettigheder til optagelsen på 
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fonogrammet, når de sidstnævnte 
rettigheder ikke længere er overdraget til 
fonogramfremstilleren.

Or. de

Begrundelse

Det kan ikke forventes, at fremstilleren udbyder alle versioner af et fonogram til salg eller gør 
dem tilgængelige. Med dette ændringsforslag fastslås det, at fremstilleren skal gøre mindst én 
version tilgængelig, og det understreges, at hvis fremstilleren ikke tilbyder mindst én version 
eller gør mindst én version tilgængelig, kan kunstneren kræve, at fremstilleren gør dette, og 
hvis fremstilleren ikke indvilliger i at gøre dette inden for rimelig tid, kan kunstneren bringe 
tildelingen til ophør i forbindelse med dette fonogram.

Ændringsforslag 41
Sajjad Karim

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) En anden ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at 
rettighederne til optagelsen af 
fremførelsen atter bør tilfalde den 
udøvende kunstner, hvis en 
fonogramfremstiller enten afstår fra at 
udbyde et fonogram, som ville være 
offentlig ejendom, hvis ikke 
beskyttelsestiden var forlænget, til salg i 
tilstrækkeligt mange eksemplarer, eller 
afstår fra at gøre et sådant fonogram 
tilgængeligt for offentligheden. 
Fonogramfremstillerens rettigheder til 
fonogrammet bør derfor ophøre for at 
undgå, at disse rettigheder kommer til at 
bestå samtidig med den udøvende 
kunstners rettigheder til optagelsen på 
fonogrammet, når de sidstnævnte 
rettigheder ikke længere er overdraget til 
fonogramfremstilleren.

(15) En anden ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at hvis 
en fonogramfremstiller ikke længere 
udbyder et fonogram, som ville være 
offentlig ejendom, hvis ikke 
beskyttelsestiden var forlænget, til salg i 
tilstrækkeligt mange eksemplarer af mindst 
en version, eller gør mindst en version af 
et sådant fonogram tilgængeligt for 
offentligheden, kan den udøvende 
kunstner forlange, at han gør det, og hvis 
fremstilleren ikke inden for en rimelig tid 
indvilliger i at gøre dette, kan den 
udøvende kunstner ophæve overdragelsen 
af rettighederne til optagelsen af den 
pågældende fremførelse. 
Fonogramfremstillerens rettigheder til det 
pågældende fonogram bør derfor ophøre 
for at undgå, at disse rettigheder kommer 
til at bestå samtidig med den udøvende 
kunstners rettigheder til optagelsen på 
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fonogrammet, når de sidstnævnte 
rettigheder ikke længere er overdraget til 
fonogramfremstilleren.

Or. en

Begrundelse

Det kan ikke forventes, at fremstilleren udbyder alle versioner af et fonogram til salg eller gør 
dem tilgængelige. Med dette ændringsforslag fastslås det, at fremstilleren skal gøre mindst én 
version tilgængelig, og det understreges, at hvis fremstilleren ikke tilbyder mindst én version 
eller gør mindst én version tilgængelig, kan kunstneren kræve, at fremstilleren gør dette, og 
hvis fremstilleren ikke indvilliger i at gøre dette inden for rimelig tid, kan kunstneren bringe 
tildelingen til ophør i forbindelse med dette fonogram.

Ændringsforslag 42
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) En anden ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at 
rettighederne til optagelsen af fremførelsen 
atter bør tilfalde den udøvende kunstner, 
hvis en fonogramfremstiller enten afstår fra 
at udbyde et fonogram, som ville være 
offentlig ejendom, hvis ikke 
beskyttelsestiden var forlænget, til salg i 
tilstrækkeligt mange eksemplarer, eller 
afstår fra at gøre et sådant fonogram 
tilgængeligt for offentligheden. 
Fonogramfremstillerens rettigheder til 
fonogrammet bør derfor ophøre for at 
undgå, at disse rettigheder kommer til at 
bestå samtidig med den udøvende 
kunstners rettigheder til optagelsen på 
fonogrammet, når de sidstnævnte 
rettigheder ikke længere er overdraget til 
fonogramfremstilleren.

(15) En ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at 
rettighederne til optagelsen af fremførelsen 
atter bør tilfalde den udøvende kunstner, 
hvis en fonogramfremstiller enten afstår fra 
at udbyde et fonogram, som ville være 
offentlig ejendom, hvis ikke 
beskyttelsestiden var forlænget, til salg i 
tilstrækkeligt mange eksemplarer, eller 
afstår fra at gøre et sådant fonogram 
tilgængeligt for offentligheden. 
Fonogramfremstillerens rettigheder til 
fonogrammet bør derfor ophøre for at 
undgå, at disse rettigheder kommer til at 
bestå samtidig med den udøvende 
kunstners rettigheder til optagelsen på 
fonogrammet, når de sidstnævnte 
rettigheder ikke længere er overdraget til 
fonogramfremstilleren.
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Or. en

Begrundelse

Konsekvensændring, hvis de foregående punkter udgår, fordi de ikke er nødvendige for 
registreringssystemet.

Ændringsforslag 43
Sajjad Karim

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Denne ledsageforanstaltning skal også 
sikre, at et fonogram ikke er beskyttet, når 
det ikke gøres tilgængeligt for 
offentligheden i en vis periode efter 
forlængelse af beskyttelsesperioden, fordi 
rettighedshaverne ikke udnytter det, eller 
fordi fonogramproducenten eller de 
udøvende kunstnere ikke kan lokaliseres 
eller identificeres. Såfremt en udøvende 
kunstner, efter at rettighederne er 
tilfalden denne, har haft rimelig tid til at 
gøre fonogrammet tilgængeligt for 
offentligheden, og dette ikke længere ville 
være beskyttet, hvis beskyttelsestiden ikke 
var forlænget, og fonogrammet ikke gøres 
tilgængeligt for offentligheden, fortabes 
rettighederne til fonogrammet og til 
fremførelsen.

(16) Denne ledsageforanstaltning skal også 
sikre, at et fonogram ikke er beskyttet, når 
det ikke gøres tilgængeligt for 
offentligheden i en vis periode efter 
forlængelse af beskyttelsesperioden, fordi 
rettighedshaverne ikke udnytter det, eller 
fordi fonogramproducenten eller de 
udøvende kunstnere ikke kan lokaliseres 
eller identificeres.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med "use it or lose it"-klausulen er at beskytte udøvende kunstneres rettigheder og 
sikre, at fonogramfremstillerne ikke kan begrænse disse rettigheder uretfærdigt. I betragtning 
15 opnås dette, og de yderligere foranstaltninger i betragtning 16 udgør ingen ekstra fordel 
for udøvende kunstnere - og i mange tilfælde vil de medføre tab hos de udøvende kunstnere.
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Ændringsforslag 44
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Denne ledsageforanstaltning skal også 
sikre, at et fonogram ikke er beskyttet, når 
det ikke gøres tilgængeligt for 
offentligheden i en vis periode efter 
forlængelse af beskyttelsesperioden, fordi 
rettighedshaverne ikke udnytter det, eller 
fordi fonogramproducenten eller de 
udøvende kunstnere ikke kan lokaliseres 
eller identificeres. Såfremt en udøvende 
kunstner, efter at rettighederne er tilfalden 
denne, har haft rimelig tid til at gøre 
fonogrammet tilgængeligt for 
offentligheden, og dette ikke længere ville 
været beskyttet, hvis beskyttelsestiden ikke 
var forlænget, og fonogrammet ikke gøres 
tilgængeligt for offentligheden, fortabes 
rettighederne til fonogrammet og til 
fremførelsen.

(16) Denne ledsageforanstaltning skal også 
sikre, at et fonogram ikke er beskyttet, når 
det ikke gøres tilgængeligt for 
offentligheden i en vis periode efter 
forlængelse af beskyttelsesperioden, fordi 
rettighedshaverne ikke udnytter det, eller 
fordi fonogramproducenten eller de 
udøvende kunstnere ikke kan lokaliseres 
eller identificeres. Såfremt en udøvende 
kunstner, efter at rettighederne er tilfalden 
denne, har haft rimelig tid til at gøre 
fonogrammet tilgængeligt for 
offentligheden, og dette ikke længere ville 
været beskyttet, hvis beskyttelsestiden ikke 
var forlænget, og fonogrammet ikke gøres 
tilgængeligt for offentligheden, fortabes 
rettighederne til fonogrammet og til 
fremførelsen. Udløbet af en udvidelse 
offentliggøres på OHIM's hjemmeside, og 
efter en rimelig frist kan registreringen 
fjernes. 

Or. en

Begrundelse

I et registreringssystem er det hensigtsmæssigt at offentliggøre enhver ændring af status. "Use 
it or lose it" er fortsat en nyttig bestemmelse i et registreringssystem for at fjerne ubenyttede 
rettigheder. Det er efter udløbet af en rimelig frist ikke nødvendigt at bevare registreringen af 
udvidelser, som er blevet ophævet.
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Ændringsforslag 45
Renate Weber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) En tredje ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være en "ren 
tavle" for at afbalancere de aftaler, hvor 
udøvende kunstnere har overført deres 
enerettigheder til en producent mod 
betaling af et løbende vederlag. For at 
sikre dette træffer medlemsstaterne 
passende lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til at sikre, at den fulde 
aftalemæssige royalty eller vederlag uden 
fradrag af forskudsbetalinger eller 
aftalemæssigt definerede fradrag 
udbetales til de pågældende udøvende 
kunstnere i den forlængede 
beskyttelsestid.

Or. en

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 46
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at opmuntre til, at udøvende 
kunstnere modtager betaling i den 
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eksisterende periode på 50 år, er det 
ønskeligt, at alle nye aftaler indeholder en 
bestemmelse, som giver mulighed for, at 
kunstnerne får ret til selv at udnytte 
fonogrammer eller eventuelt i samarbejde 
med medvirkende kunstnere, hvis 
fonogrammet ophører med at blive gjort 
tilgængeligt for offentligheden i en 
periode på fem år. 

Or. en

Begrundelse

Indkomst i den grundlæggende beskyttelsestid er mere nyttig og bør opmuntres.

Ændringsforslag 47
Hartmut Nassauer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Eftersom formålene med de foreslåede 
ledsageforanstaltninger ikke i tilstrækkelig 
grad kan opfyldes af medlemsstaterne, 
fordi nationale foranstaltninger på dette felt 
enten vil medføre fordrejning af 
konkurrencevilkårene eller påvirke 
rækkevidden af fonogramfremstillerens 
enerettigheder, som er fastsat i EF-retten, 
og derfor bedre kan opfyldes på 
fællesskabsplan, kan Fællesskabet vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet som fastsat i 
traktatens artikel 5. I overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet er dette 
direktiv ikke mere omfattende end 
nødvendigt for at opfylde de nævnte 
formål.

(17) Eftersom formålene med de foreslåede 
ledsageforanstaltninger ikke i tilstrækkelig 
grad kan opfyldes af medlemsstaterne, 
fordi nationale foranstaltninger på dette felt 
enten vil medføre fordrejning af 
konkurrencevilkårene eller påvirke 
rækkevidden af fonogramfremstillerens 
enerettigheder, som er fastsat i EF-retten, 
og derfor bedre kan opfyldes på 
fællesskabsplan, kan Fællesskabet vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet som fastsat i 
traktatens artikel 5. I overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet er dette 
direktiv ikke mere omfattende end 
nødvendigt for at opfylde de nævnte 
formål. En af de ledsagende 
overgangsforanstaltninger er den 
obligatoriske kollektive udøvelse af 
kunstneres og fonogramfremstilleres 
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rettigheder vedrørende selvvalgstjenester 
fra radio- og tv-stationer, der sender deres 
radio- og fjernsynsproduktioner, hvoraf 
musik fra lovligt udgivne fonogrammer er 
en integreret del. Dette system med 
forvaltning af kollektive rettigheder 
supplerer vederlagsordningen for 
udsendelse af lovligt udgivne 
fonogrammer i henhold til artikel 8, stk. 
2, i direktiv 2006/115/EF om udlejnings-
og udlånsrettigheder og garanterer, at de 
relevante kunstnere og 
fonogramfremstillere i hele 
beskyttelsestiden for lovligt udgivne 
programmer også modtager en rimelig 
andel af vederlaget for 
selvvalgsanvendelsen af udsendte 
produktioner.

Or. en

Begrundelse

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Ændringsforslag 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) En af de ledsagende 
overgangsforanstaltninger er den 
obligatoriske kollektive udøvelse af 



AM\757970DA.doc 37/93 PE416.322v02-00

DA

kunstneres og fonogramfremstilleres 
rettigheder vedrørende selvvalgstjenester 
fra radio- og tv-stationer, der sender deres 
radio- og fjernsynsproduktioner, hvoraf 
musik fra lovligt udgivne fonogrammer er 
en integreret del. Dette system med 
forvaltning af kollektive rettigheder 
supplerer vederlagsordningen for 
udsendelse af lovligt udgivne 
fonogrammer i henhold til artikel 8, stk. 
2, i direktiv 2006/115/EF om udlejnings-
og udlånsrettigheder og garanterer, at de 
relevante kunstnere og 
fonogramfremstillere i hele 
beskyttelsestiden for lovligt udgivne 
programmer også modtager en rimelig 
andel af vederlaget for 
selvvalgsanvendelsen af udsendte 
produktioner.

Or. en

Begrundelse

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. In order to achieve both 
efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) 
Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast 
productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a 
mandatory collective licensing scheme for such use.

Ændringsforslag 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) En af de ledsagende 
overgangsforanstaltninger er den 
obligatoriske kollektive udøvelse af 
kunstneres og fonogramfremstilleres 
rettigheder vedrørende selvvalgstjenester 
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fra radio- og tv-stationer, der sender deres 
radio- og fjernsynsproduktioner, hvoraf 
musik fra lovligt udgivne fonogrammer er 
en integreret del. Dette system med 
forvaltning af kollektive rettigheder 
supplerer vederlagsordningen for 
udsendelse af lovligt udgivne 
fonogrammer i henhold til artikel 8, stk. 
2, i direktiv 2006/115/EF om udlejnings-
og udlånsrettigheder og garanterer, at de 
relevante kunstnere og 
fonogramfremstillere i hele 
beskyttelsestiden for lovligt udgivne 
programmer også modtager en rimelig 
andel af vederlaget for 
selvvalgsanvendelsen af udsendte 
produktioner.

Or. en

Begrundelse

Forlængelsen af beskyttelsestiden for kunstnere og fonogramfremstillere forværrer radio- og 
tv-stationernes administrative vanskeligheder i forbindelse med afklaring af de nødvendige 
selvvalgsrettigheder for deres produktioner, i særdeleshed for deres arkiver. For at opnå 
både en effektiv forvaltning af rettigheder, som betragtning 26 i direktivet om 
ophavsrettigheder af 2001 tilskynder ti1, og en rimelig fordeling til alle rettighedshavere af 
vederlaget for selvvalgsanvendelse af udsendte produktioner, er det derfor passende, at denne 
ordning for vederlag suppleres med en obligatorisk kollektiv licensordning til dette formål.

Ændringsforslag 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) En af de ledsagende 
overgangsforanstaltninger er den 
obligatoriske kollektive udøvelse af 
kunstneres og fonogramfremstilleres 
rettigheder vedrørende selvvalgstjenester 
fra radio- og tv-stationer, der sender deres 
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radio- og fjernsynsproduktioner, hvoraf 
musik fra lovligt udgivne fonogrammer er 
en integreret del. Dette system med 
forvaltning af kollektive rettigheder 
supplerer vederlagsordningen for 
udsendelse af lovligt udgivne 
fonogrammer i henhold til artikel 8, stk. 
2, i direktiv 2006/115/EF om udlejnings-
og udlånsrettigheder og garanterer, at de 
relevante kunstnere og 
fonogramfremstillere i hele 
beskyttelsestiden for lovligt udgivne 
programmer også modtager en rimelig 
andel af vederlaget for 
selvvalgsanvendelsen af udsendte 
produktioner.

Or. en

Begrundelse

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Ændringsforslag 51
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Derfor er harmoniseringen af 
beskyttelsesperioderne for musikstykker 
med tekst ufuldstændig og giver anledning 
til hindringer af den fri bevægelighed for 
varer og tjenesteydelser, f. eks. i 

(19) Derfor er harmoniseringen af 
beskyttelsesperioderne for musikstykker 
med tekst ufuldstændig og giver anledning 
til hindringer af den fri bevægelighed for 
varer og tjenesteydelser, f. eks. i 
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forbindelse med kollektiv 
rettighedsforvaltning på tværs af 
grænserne.

forbindelse med kollektiv 
rettighedsforvaltning på tværs af 
grænserne.

For at sikre, at sådanne hindringer 
fjernes, skal alle sådanne værker, som er 
beskyttet den [dato for nærværende 
direktiv], nyde samme, harmoniserede 
beskyttelsestid i alle medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med Kommissionens forslag er at harmonisere bestemmelserne om værker med 
flere ophavsmænd for at fjerne de eksisterende hindringer for varers og tjenesteydelsers frie 
bevægelighed og lette administrationen af licenser for flere lande. Hensigten med 
ændringsforslaget er at præcisere, at bestemmelsen bør træde i kraft med virkning fra 
direktivets ikrafttrædelsesdato for alle værker, som stadig er beskyttet i EU på dette tidspunkt. 

Ændringsforslag 52
Renate Weber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Udøvende kunstnere bør efter at 
have overdraget deres enerettigheder til at 
gøre et værk tilgængeligt ved selvvalg til 
producenter bevare en ufravigelig ret til at 
modtage et rimeligt vederlag for brugen af 
deres optagne fremførelser i 
selvvalgstjenester. En sådan ret bør følge 
principperne for udlejningsrettigheder i 
henhold til direktiv 2006/115/EF. Der bør 
gennemføres en konsekvensvurdering for 
at undersøge, hvordan denne mekanisme 
bedst kan gennemføres i EU-retten.

Or. en
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Begrundelse

Although on-demand and near-on-demand services are of increasing importance, very few 
performers can actually derive substantive benefits from their exclusive right of making 
available, due to unbalanced contractual relationship, often further weakened by 
presumptions of transfer as established in some national legislations. It is therefore important 
that performers retain a permanent unwaivable right to receive a fair share from the users for 
the on-demand and near-on-demand exploitation of their work after their exclusive right of 
making available has been transferred to the producers. Such remuneration should be subject 
to mandatory collective administration.

Ændringsforslag 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 1 – sætning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

"Hvis
– 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."

Or. en
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Begrundelse

En forlængelse af beskyttelsestiden ville især være til gavn for produktionsselskaber og kendte 
kunstnere. Kunstneres indtjening er primært et spørgsmål om kontrakt, ikke om ophavsret. 
Faktisk ville kunstnere som følge af dette forslag skulle dele det faste beløb fra opkrævede 
licensgebyrer med langt flere rettighedshavere. Desuden er konsekvenserne for udgifterne 
ikke blevet undersøgt, hverken for forbrugere eller tv- og radioselskaber, før man foreslog 
denne forlængelse, og de vil sandsynligvis stige som følge af forslaget.

Ændringsforslag 54
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 1 – sætning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

"Hvis
– 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."

Or. en
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Begrundelse

Udgår til fordel for et forslag om at erstatte et automatisk udvidelsessystem med et 
registreringssystem, som er skræddersyet til tilfælde af manglende rimeligt vederlag til den 
udøvende kunstner. 

Ændringsforslag 55
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 1 – sætning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Hvis
– 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 udgives 
lovligt inden for dette tidsrum, udløber 
rettighederne dog 95 år efter datoen for 
første lovlige offentliggørelse

– 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.

– hvis der ikke er sket en lovlig 
offentliggørelse inden for den i stk. 1 
nævnte periode, og en optagelse af en 
fremførelse offentliggøres lovligt inden for 
dette tidsrum, udløber rettighederne dog 95 
år efter datoen for første lovlige 
offentliggørelse

Or. en

Begrundelse

Alle kunstneres kreative bidrag bør anerkendes og afspejles i direktivet. Forslagets 
anvendelsesområde bør udvides, således at alle kunstnere kunne drage nytte af den 
forlængede beskyttelsestid. Derfor foreslås det, at sondringen mellem optagelse af 
fremførelsen på et fonogram eller på anden måde udgår. Ændringsforslaget søger også at 
anvende de samme startdatoer, hvorfra beskyttelsens varighed beregnes for kunstneres 
rettigheder og fremstillerens rettigheder (i henhold til artikel 3, stk. 2).
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Ændringsforslag 56
Bert Doorn

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 1 – sætning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Hvis
– 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 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, eller

– ved den udøvende kunstners død,
alt efter hvilken periode der er længst.

– 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.

– en optagelse af en fremførelse på 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.

– ved den udøvende kunstners død,
alt efter hvilken periode der er længst.

Or. en
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Begrundelse

En ren forlængelse af beskyttelsestiden ville især være til gavn for produktionsselskaber og 
kendte kunstnere. Desuden er konsekvenserne for udgifterne ikke blevet undersøgt, hverken 
for forbrugere eller tv- og radioselskaber, før man foreslog denne forlængelse, og de vil 
sandsynligvis stige som følge af forslaget. Hensigten med ændringsforslaget er at finde en 
balance mellem rettighedshavernes og brugernes interesser.

Ændringsforslag 57
Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 1 – sætning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Hvis
– 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 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.

– 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.

Men hvis en udøvende kunstner er i live 
ved afslutningen af denne periode, skal 
denne kunstners rettigheder fortsat bestå 
frem til hans eller hendes død.

Or. en
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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 58
Nicolae Vlad Popa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 1 – sætning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Hvis

– 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 andet 
medie end et fonogram udgives lovligt 
eller offentliggøres lovligt inden for dette 
tidsrum, udløber rettighederne dog 100 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.

– en optagelse af en fremførelse på et 
fonogram udgives lovligt eller 
offentliggøres lovligt inden for dette 
tidsrum, udløber rettighederne dog 100 år
efter datoen for første lovlige udgivelse 
eller første lovlige offentliggørelse, alt 
efter hvilken dato der er den første.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en længere beskyttelsestid for at sikre udøvende kunstnere og deres 
arvinger deres retmæssige indkomst.
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Ændringsforslag 59
Renate Weber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 1 – sætning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Hvis

– 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 udgives 
lovligt inden for dette tidsrum, udløber 
rettighederne dog 95 år efter datoen for 
første lovlige offentliggørelse

– 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.

– hvis der ikke er sket en lovlig 
offentliggørelse inden for den i stk. 1 
nævnte periode, og en optagelse af en 
fremførelse offentliggøres lovligt inden for 
dette tidsrum, udløber rettighederne dog 95 
år efter datoen for første lovlige 
offentliggørelse

Or. en

Begrundelse

Alle kunstneres kreative bidrag bør anerkendes og afspejles i direktivet. Forslagets 
anvendelsesområde bør udvides, således at alle kunstnere kunne drage nytte af den 
forlængede beskyttelsestid. Derfor foreslås det, at sondringen mellem optagelse af 
fremførelsen på et fonogram eller på anden måde udgår. Ændringsforslaget søger også at 
anvende de samme startdatoer, hvorfra beskyttelsens varighed beregnes for kunstneres 
rettigheder og fremstillerens rettigheder (i henhold til artikel 3, stk. 2).
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Ændringsforslag 60
Bert Doorn

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

En ren forlængelse af beskyttelsestiden ville især være til gavn for produktionsselskaber og 
kendte kunstnere. Desuden er konsekvenserne for udgifterne ikke blevet undersøgt, hverken 
for forbrugere eller tv-og radioselskaber, før man foreslog denne forlængelse, og de vil 
sandsynligvis stige som følge af forslaget. Hensigten med ændringsforslaget er at finde en 
balance mellem rettighedshavernes og brugernes interesser.

Ændringsforslag 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

En forlængelse af beskyttelsestiden ville især være til gavn for produktionsselskaber og kendte 
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kunstnere. Kunstneres indtjening er primært et spørgsmål om kontrakt, ikke om ophavsret. 
Faktisk ville kunstnere som følge af dette forslag skulle dele det faste beløb fra opkrævede 
licensgebyrer med langt flere rettighedshavere. Desuden er konsekvenserne for udgifterne 
ikke blevet undersøgt, hverken for forbrugere eller tv- og radioselskaber, før man foreslog 
denne forlængelse, og de vil sandsynligvis stige som følge af forslaget.

Ændringsforslag 62
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Udgår til fordel for et registreringssystem baseret på manglende rimeligt vederlag til den 
udøvende kunstner. 

Ændringsforslag 63
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 3 indsættes følgende stk. 2a:
(2a) Udvidelse på grund af upassende 
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vederlag
En udvidelses af beskyttelsestiden til 95 år 
kan ske på grundlag af upassende 
vederlag til den udøvende kunstner.
Ansøgning om en sådan udvidelse kan 
kun indgives af den udøvende kunstner 
eller hans bo og skal rettes til Kontoret for 
Harmonisering i Det Indre Marked 
(OHIM). 
Hvis der indrømmes en udvidelse af 
ophavsretten skal det offentliggøres af 
OHIM, som fører et onlineregister til dette 
formål. Alle kopier af optagelsen, som en 
udvidelse gælder, skal mærkes med 
beskyttelsestiden enten i fysisk, 
elektronisk eller digital form.

Or. en

Begrundelse

Extension should only be on the basis of inadequate remuneration to the performer. The 
performer has control of whether to make the application. They could of course be supported 
to make that application by the phonogram producer. As it is on a registration basis a record 
must be kept and the mandate of OHIM could be extended for this purpose. This provides 
more certainty for the consumers who can check, unlike when automatic extensions are 
revoked through use it or lose it. This provision applies to all performers not just musicians. 
Guidelines on adequate remuneration to keep the process simple would be needed.

Ændringsforslag 64
Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 3 indsættes følgende stk. 2a:
(2a) Hvis optagelsen af en fremførelse på 
et fonogram på noget tidspunkt har været 
tilgængeligt for offentligheden gennem 
salg af kopier eller på anden vis, eller den 
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har været kommunikeret videre til 
offentligheden, men dette fonogram 
ophører med at være tilgængeligt for 
offentligheden, trådbaseret eller trådløst 
på en sådan måde, at folk kan få adgang 
til dem fra et sted og på et tidspunkt, de 
selv vælger, i en periode på tre år, skal de 
kunstnere, hvis fremførelser er indspillet 
på fonogrammet, have ret til at kræve, at 
fonogramfremstilleren overdrager alle 
rettigheder til fonogrammet og alle 
rettigheder til fremførelserne til 
kunstnerne.
Hvis indehaveren af sådanne rettigheder 
ikke frivilligt overdrager rettighederne 
inden for tre måneder fra modtagelsen af 
en sådan anmodning, betragtes 
rettighederne som overdraget. Der skal 
ikke betales nogen erstatning.
Hvis et fonogram indeholder fremførelser 
af mere end én kunstner, kan 
rettighederne indehaves kollektivt af alle 
kunstnerne eller af en hvilken som helst 
individuel kunstner, men hvis 
rettighederne indehaves af en individuel 
kunstner, skal rettighederne overdrages til 
en rettighedshaverorganisation.

Or. en

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.
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Ændringsforslag 65
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) I artikel 3 indsættes følgende stk. 2b:
(2b) I udvidelsesperioden gælder 
licensrettigheder. Der skal desuden være 
ret til vederlagsfri anvendelse uden formel 
ansøgning, og uden at 
rettighedshaverorganisationer eller andre 
kan opkræve eller pålægge betaling, i 
følgende tilfælde:
a) private klub- eller sociale udsendelser 
med deltagelse af maksimalt 250 personer
b) privat kopiering eller opgradering til 
nye eller anderledes tekniske platforme.
For at undgå tvivl må der ikke anvendes 
ophavsretsafgifter i den udvidede periode.

Or. en

Begrundelse

This provision is compatible with either the Commission proposal or a registration type of 
extension. Extension should be subject to licenses of right so as to enable wider benefit. The 
royalty in such instances is still to be negotiated. Some automatic free licences are proposed 
so as not to prevent ‘sixties night’ and similar events popular with small private functions and 
charitable fund raising. Given the length of the copyright term, individuals are more likely to 
wish to make upgraded technical transfers to different platforms. Extension of term should not 
result in greater claims for copyright levies on electronic equipment to the detriment of the 
consumer.
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Ændringsforslag 66
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 c (nyt)
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) I artikel 3 indsættes følgende stk. 2c:
(2c) Udøvende kunstnere har en 
immateriel ret til deres fremførelse, som 
er uoverdragelig og varer i 95 år. Den 
immaterielle rettighed giver udøvende 
kunstnere og deres bo ret til:
a) at forhindre anstødelig brug og 
forvanskning af deres fremførelse
b) at modtage ubehæftet royalty i en 
udvidet beskyttelsestid for ophavsret.

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at udøvende kunstnere har mulighed for at forhindre misbrug af deres 
fremførelse i deres levetid, og at de i en udvidet periode har den grundlæggende ret til 
ubehæftet royalty. Denne bestemmelse passer både med Kommissionens forslag og en 
registreringsbaseret udvidelse.

Ændringsforslag 67
Katalin Lévai

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 d (nyt)
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 3 – sætning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2d) Der indsættes følgende:
"I artikel 3, stk. 3, 2. pkt., erstattes tallet 
"50" med "95".
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Or. en

Begrundelse

I henhold til direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede 
rettigheder udløber såvel pladeproducenters som filmproducenters rettigheder efter 50 år. 
Direktivet behandler de to rettigheder ens. Det anerkender, at beskyttelsesniveauet for disse 
to rettigheder bør være højt for at sikre, at kreativiteten opretholdes og udvikles til gavn for 
de kulturelle sektorer og samfundet som helhed. 

Ændringsforslag 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I artikel 10 indsættes følgende som stk. 
5:

udgår

"5. Artikel 3, stk. 1 og 2, som ændret ved 
direktiv [// indsæt: nummeret på dette 
ændringsdirektiv], finder fortsat 
anvendelse men kun på optagelser af 
fremførelser og fonogrammer, hvortil den 
udøvende kunstners og 
fonogramfremstillerens rettigheder i 
medfør af disse bestemmelser fortsat er 
beskyttede den [indsæt: datoen, inden 
hvilken medlemsstaterne skal have 
gennemført dette ændringsdirektiv i 
national ret, som anført i artikel 2 
nedenfor]."

Or. en

Begrundelse

Dette stykke er knyttet til artikel 3, stk. 1 og 2. Hvis de udgår, må det ligeledes udgå.



AM\757970DA.doc 55/93 PE416.322v02-00

DA

Ændringsforslag 69
Bert Doorn

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I artikel 10 indsættes følgende som stk. 
5:

udgår

"5. Artikel 3, stk. 1 og 2, som ændret ved 
direktiv [// indsæt: nummeret på dette 
ændringsdirektiv], finder fortsat 
anvendelse men kun på optagelser af 
fremførelser og fonogrammer, hvortil den 
udøvende kunstners og 
fonogramfremstillerens rettigheder i 
medfør af disse bestemmelser fortsat er 
beskyttede den [indsæt: datoen, inden 
hvilken medlemsstaterne skal have 
gennemført dette ændringsdirektiv i 
national ret, som anført i artikel 2 
nedenfor]."

Or. en

Begrundelse

Udgår i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1 og 2.

Ændringsforslag 70
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I artikel 10 indsættes følgende som stk. 
5:

udgår

"5. Artikel 3, stk. 1 og 2, som ændret ved 
direktiv [// indsæt: nummeret på dette 
ændringsdirektiv], finder fortsat 
anvendelse men kun på optagelser af 
fremførelser og fonogrammer, hvortil den 
udøvende kunstners og 
fonogramfremstillerens rettigheder i 
medfør af disse bestemmelser fortsat er 
beskyttede den [indsæt: datoen, inden 
hvilken medlemsstaterne skal have 
gennemført dette ændringsdirektiv i 
national ret, som anført i artikel 2 
nedenfor]."

Or. en

Begrundelse

Dette stykke forhindrer bagudrettet udvidelse. I et registreringssystem, som i sin kerne er en 
ny rettighed baseret på upassende vederlag, kan en udvidelse efter udløb være acceptabel 
under forudsætning af, at den behørige sikkerhed er på plads. 

Ændringsforslag 71
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Artikel 3, stk. 1 og 2, som ændret ved 
direktiv [// indsæt: nummeret på dette 
ændringsdirektiv], finder fortsat 
anvendelse men kun på optagelser af 
fremførelser og fonogrammer, hvortil den 
udøvende kunstners og 

5. Udvidelserne af de i direktiv [// indsæt 
nummeret på dette ændringsdirektiv] 
ændrede frister i henhold til artikel 3 
gælder kun rettigheder, som er opstået 
efter 1.1.2009.
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fonogramfremstillerens rettigheder i 
medfør af disse bestemmelser fortsat er 
beskyttede den [indsæt: datoen, inden 
hvilken medlemsstaterne skal have 
gennemført dette ændringsdirektiv i 
national ret, som anført i artikel 2 
nedenfor].

Or. de

Begrundelse

Den nye udvidelse af beskyttelsestiden bør først begynde og kun gælde for rettigheder, som er 
opnået fra 1. januar 2009 og frem. Dette giver parterne tid til at tilpasse sig den nye 
lovgivning.

Ændringsforslag 72
Eva Lichtenberger

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En kontrakt, som er indgået inden 
[indsæt datoen, inden hvilken 
medlemsstaterne skal 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 undtagen til et 
rettighedshaverorgan 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 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 
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fremførelsen og fonogrammet. fremførelsen.

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, 
ikke længere ville være beskyttede med 
hensyn til henholdsvis optagelsen af 
fremførelsen og fonogrammet.

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 rettighedsorganisation, der 
administrerer rettigheder af samme 
kategori, for bemyndiget til at 
administrere hans eller hendes 
rettigheder. Kunstneren beholder sin 
ideelle ret.

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

3. Rettighedshaverorganisationen 
distribuerer indtægterne fra udnyttelse af 
fonogrammer ligeligt og på en måde, der 
afspejler arten og omfanget af bidragene 
fra hver kunstner, som har en 
fremførelse, der er indeholdt i 
fonogrammet.

4. Det samlede beløb, en 
fonogramfremstiller hensætter til betaling 
af det i stk. 3 nævnte supplerende 
vederlag, svarer til mindst 20 procent af 
hans fortjeneste 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, 
ikke længere ville være beskyttede den 31. 
december det pågældende år.
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 
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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 
trådte i kraft, ikke længere ville være 
beskyttede den 31. december det 
pågældende år.
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.
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 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.
Hvis fonogramfremstilleren ét år efter det 
tidspunkt, hvor den udøvende kunstners 
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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.

Or. en

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 73
Sharon Bowles

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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skal 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.
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, 
ikke længere ville være beskyttede med 
hensyn til henholdsvis optagelsen af 
fremførelsen og fonogrammet.
3. Hvor en overdragelseskontrakt giver 
den udøvende kunstner ret til et 
engangsvederlag, har den pågældende ret 
til et årligt supplerende vederlag fra 
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.
4. Det samlede beløb, en 
fonogramfremstiller hensætter til betaling 
af det i stk. 3 nævnte supplerende 
vederlag, svarer til mindst 20 procent af 
hans fortjeneste i året forud for det, i 
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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, 
ikke længere ville være beskyttede den 31. 
december det pågældende år.
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 
trådte i kraft, ikke længere ville være 
beskyttede den 31. december det 
pågældende år.
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.

Or. en

Begrundelse

Dette er ikke nødvendigt i forslaget om et registreringssystem. De udøvende kunstnere ville 
kunne genforhandle.
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Ændringsforslag 74
Renate Weber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 
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.

1. Medmindre andet er angivet anses en 
kontrakt, som er indgået inden [indsæt 
datoen, inden hvilken medlemsstaterne skal 
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 fremstiller (herefter 
benævnt "overdragelseskontrakt") for 
fortsat at være gældende efter det 
tidspunkt, hvor den udøvende kunstners og 
fremstillerens 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 optagelsen.

Or. en

Begrundelse

Ordet "klart" udgår for at sikre, at den fremsatte formodning er afkræftelig. Ordet 
"fonogram" erstattes de nødvendige steder med "optagelse" for at behandle alle fremførelser 
ens uanset område (lyd eller audiovisuel).
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Ændringsforslag 75
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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, 
ikke længere ville være beskyttede med 
hensyn til henholdsvis optagelsen af 
fremførelsen og fonogrammet.

2. Denne artikels stk. 3 og 7 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, 
ikke længere ville være beskyttede med 
hensyn til henholdsvis optagelsen af 
fremførelsen og fonogrammet.

Or. en

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 76
Nicolae Vlad Popa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det samlede beløb, en 
fonogramfremstiller hensætter til betaling 

4. Det samlede beløb, en 
fonogramfremstiller hensætter til betaling 
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af det i stk. 3 nævnte supplerende vederlag, 
svarer til mindst 20 procent af hans 
fortjeneste 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, ikke længere ville 
være beskyttede den 31. december det 
pågældende år.

af det i stk. 3 nævnte supplerende vederlag, 
svarer til mindst 30 procent af hans 
fortjeneste 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, ikke længere ville 
være beskyttede den 31. december det 
pågældende år.

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

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at give de udøvende kunstnere anerkendelse af deres arbejde, og 
fonogramfremstilleren bør derfor afsætte en større procentdel til betaling af de supplerende 
vederlag, der er nævnt i stk. 3.

En bestemmelse, som fastsætter et minimum på 2 mio. euro, for hvilket det nævnte vederlag 
ikke betales, åbner mulighed for svig og misbrug.
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Ændringsforslag 77
Sajjad Karim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det samlede beløb, en 
fonogramfremstiller hensætter til betaling 
af det i stk. 3 nævnte supplerende vederlag, 
svarer til mindst 20 procent af hans 
fortjeneste 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, ikke længere ville 
være beskyttede den 31. december det 
pågældende år.

4. Det samlede beløb, en 
fonogramfremstiller hensætter til betaling 
af det i stk. 3 nævnte supplerende vederlag, 
svarer til mindst 20 procent af hans 
fortjeneste efter fradrag af alle direkte 
udgifter til administration af den udvidede 
beskyttelsestid for det pågældende 
fonografiske værk 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, 
ikke længere ville være beskyttede den 31. 
december det pågældende år.

Or. en

Begrundelse

Det er rimeligt, at fonogramfremstillere, inden disse skal overføre beløb til udøvende 
kunstnere, kan fradrage omkostninger, som er direkte forbundet med forvaltningen af 
forlængelsen af det pågældende fonografiske værks beskyttelsesperiode. Disse kan f.eks. 
omfatte rimelige omkostninger i forbindelse med momsbetalinger, royalties og ophavsret, 
fremstillings-, distributions- og markedsføringsomkostninger og andre driftsomkostninger.
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Ændringsforslag 78
Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det samlede beløb, en 
fonogramfremstiller hensætter til betaling 
af det i stk. 3 nævnte supplerende vederlag, 
svarer til mindst 20 procent af hans 
fortjeneste 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, ikke længere ville 
være beskyttede den 31. december det 
pågældende år.

4. Det samlede beløb, en 
fonogramfremstiller hensætter til betaling 
af det i stk. 3 nævnte supplerende vederlag, 
svarer til mindst 20 procent af hans 
nettofortjeneste 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, 
ikke længere ville være beskyttede den 31. 
december det pågældende år.

Or. de

Begrundelse

Det er rimeligt, at fonogramfremstillere, inden disse skal overføre beløb til udøvende 
kunstnere, kan fradrage omkostninger, som er direkte forbundet med forvaltningen af 
forlængelsen af det pågældende fonografiske værks beskyttelsesperiode. Disse kan f.eks. 
omfatte rimelige omkostninger i forbindelse med momsbetalinger, royalties og ophavsret, 
fremstillings-, distributions- og markedsføringsomkostninger.

Ændringsforslag 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10a – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det samlede beløb, en 
fonogramfremstiller hensætter til betaling 
af det i stk. 3 nævnte supplerende vederlag, 
svarer til mindst 20 procent af hans 
fortjeneste 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, ikke længere ville 
være beskyttede den 31. december det 
pågældende år.

4. Det samlede beløb, en 
fonogramfremstiller hensætter til betaling 
af det i stk. 3 nævnte supplerende vederlag, 
svarer til mindst 20 procent af hans 
nettofortjeneste 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, 
ikke længere ville være beskyttede den 31. 
december det pågældende år.

Or. en

Begrundelse

Det er rimeligt, at fonogramfremstillere, inden disse skal overføre beløb til udøvende 
kunstnere, kan fradrage omkostninger, som er direkte forbundet med forvaltningen af 
forlængelsen af det pågældende fonografiske værks beskyttelsesperiode. Disse kan f.eks. 
omfatte rimelige omkostninger i forbindelse med momsbetalinger, royalties og ophavsret, 
fremstillings-, distributions- og markedsføringsomkostninger og andre driftsomkostninger.

Ændringsforslag 80
Georgios Papastamkos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det samlede beløb, en 
fonogramfremstiller hensætter til betaling 
af det i stk. 3 nævnte supplerende vederlag, 
svarer til mindst 20 procent af hans 
fortjeneste i året forud for det, i hvilket det 

4. Det samlede beløb, en 
fonogramfremstiller hensætter til betaling 
af det i stk. 3 nævnte supplerende vederlag, 
svarer til mindst 20 procent af hans 
nettofortjeneste i året forud for det, i 
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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, ikke længere ville 
være beskyttede den 31. december det 
pågældende år.

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, 
ikke længere ville være beskyttede den 31. 
december det pågældende år.

Or. en

Begrundelse

Det er rimeligt, at fonogramfremstillere, inden disse skal overføre beløb til udøvende 
kunstnere, kan fradrage omkostninger, som er direkte forbundet med forvaltningen af 
forlængelsen af det pågældende fonografiske værks beskyttelsesperiode. Disse kan f.eks. 
omfatte rimelige omkostninger i forbindelse med momsbetalinger, royalties og ophavsret, 
fremstillings-, distributions- og markedsføringsomkostninger og andre driftsomkostninger.

Ændringsforslag 81
Jacques Toubon

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

udgår
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2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: 
nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF 
trådte i kraft, ikke længere ville være 
beskyttede den 31. december det 
pågældende år.

Or. en

Begrundelse

Da den midlertidige ledsageforanstaltning (de 20 %) vil blive målt ud fra nettoindtægterne, 
vil der ikke være nogen uforholdsmæssigt store omkostninger for SMV'er, og derfor er det 
med henblik på at sikre, at alle udøvende kunstnere drager fordel af disse beløb, rimeligt at 
inddrage dem i foranstaltningen.

Ændringsforslag 82
Renate Weber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10a – 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 
trådte i kraft, ikke længere ville være 
beskyttede den 31. december det 
pågældende år.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Den særlige bestemmelse vedrørende fonogramfremstillere med en samlet årlig indkomst 
under 2 mio. euro er ikke rimelig, eftersom de vederlag, der skal betales til de udøvende 
kunstnere i henhold denne overgangsbestemmelse, står i et rimeligt forhold til fremstillerens 
indtægt. Disse betalinger vil således være mindre, hvis fremstillerens indtægt er mindre.

Ændringsforslag 83
Jacques Toubon

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

Or. en

Begrundelse

For at forenkle de administrative procedurer bør forvaltningen af det årlige supplerende 
vederlag varetages af rettighedshaverorganisationerne. (Skal ses sammen med 
ændringsforslaget til betragtning 13).
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Ændringsforslag 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10a – 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 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. 
Med hensyn til forvaltning af kollektive 
rettigheder vedrørende selvvalgstjenester 
fra radio- og tv-stationer, som anvender 
musik fra lovligt udgivne fonogrammer i 
deres radio- og tv-programmer, skal 
medlemsstaterne sikre, at kunsternes eller 
fonogramfremstillernes ret til at give eller 
nægte at give tilladelse til denne brug 
udelukkende håndhæves gennem 
rettighedshaverorganisationen, som er 
etableret med henblik på at indsamle og 
fordele vederlaget for udsendelse af disse 
fonogrammer.

Or. en

Begrundelse

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.
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Ændringsforslag 85
Hartmut Nassauer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10a – 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 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. 
Med hensyn til forvaltning af kollektive 
rettigheder vedrørende selvvalgstjenester 
fra radio- og tv-stationer, som anvender 
musik fra lovligt udgivne fonogrammer i 
deres radio- og tv-programmer, skal 
medlemsstaterne sikre, at kunsternes eller 
fonogramfremstillernes ret til at give eller 
nægte at give tilladelse til denne brug 
udelukkende håndhæves gennem 
rettighedshaverorganisationen, som er 
etableret med henblik på at indsamle og 
fordele vederlaget for udsendelse af disse
fonogrammer.

Or. en

Begrundelse

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use
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Ændringsforslag 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Med hensyn til forvaltning af 
kollektive rettigheder vedrørende 
selvvalgstjenester fra radio- og tv-
stationer, som anvender musik fra lovligt 
udgivne fonogrammer i deres radio- og tv-
programmer, skal medlemsstaterne sikre, 
at kunsternes eller 
fonogramfremstillernes ret til at give eller 
nægte at give tilladelse til denne brug 
udelukkende håndhæves gennem 
rettighedshaverorganisationen, som er 
etableret med henblik på at indsamle og 
fordele vederlaget for udsendelse af disse 
fonogrammer.

Or. en

Begrundelse

Forlængelsen af beskyttelsestiden for kunstnere og fonogramfremstillere forværrer radio- og 
tv-stationernes administrative vanskeligheder i forbindelse med afklaring af de nødvendige 
selvvalgsrettigheder for deres produktioner, i særdeleshed for deres arkiver. For at opnå 
både en effektiv forvaltning af rettigheder, som betragtning 26 i direktivet om 
ophavsrettigheder af 2001 tilskynder ti1, og en rimelig fordeling til alle rettighedshavere af 
vederlaget for selvvalgsanvendelse af udsendte produktioner, er det derfor passende, at denne 
ordning for vederlag suppleres med en obligatorisk kollektiv licensordning til dette formål.

Ændringsforslag 87
Katalin Lévai

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

5a. Med hensyn til forvaltning af 
kollektive rettigheder vedrørende 
selvvalgstjenester fra radio- og tv-
stationer, som anvender musik fra lovligt 
udgivne fonogrammer i deres radio- og tv-
programmer, skal medlemsstaterne sikre, 
at kunsternes eller 
fonogramfremstillernes ret til at give eller 
nægte at give tilladelse til denne brug 
primært håndhæves gennem 
rettighedshaverorganisationen, som er 
etableret med henblik på at indsamle og 
fordele vederlaget for udsendelse af disse 
fonogrammer.

Or. en

Begrundelse

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters in clearing the necessary 
on demand rights for their productions, and in particular their archives. The clearance of 
rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of 
equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), 
which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. To 
achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime 
with a mandatory collective licensing scheme for such use.

Ændringsforslag 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Med hensyn til forvaltning af 
kollektive rettigheder vedrørende 
selvvalgstjenester fra radio- og tv-
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stationer, som anvender musik fra lovligt 
udgivne fonogrammer i deres radio- og tv-
programmer, skal medlemsstaterne sikre, 
at kunsternes eller 
fonogramfremstillernes ret til at give eller
nægte at give tilladelse til denne brug 
udelukkende håndhæves gennem 
rettighedshaverorganisationen, som er 
etableret med henblik på at indsamle og 
fordele vederlaget for udsendelse af disse 
fonogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 89
Nicolae Vlad Popa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 
udøvende kunstner ophæve 
overdragelseskontrakten. Hvis et fonogram 
indeholder optagelse af flere udøvende 
kunstneres fremførelser, kan de kun 
ophæve deres overdragelseskontrakter 

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, eller 
ophører med at anvende effektive tekniske 
foranstaltninger for at undgå omgåelse, 
kan den udøvende kunstner ophæve 
overdragelseskontrakten med et varsel på 
mindst 10 dage. Hvis et fonogram 
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kollektivt. Hvis overdragelseskontrakten 
ophæves i henhold til første eller andet 
punktum, ophører fonogramfremstillerens 
rettigheder til fonogrammet.

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.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med et varsel før den udøvende kunstners ophævelse af 
overdragelseskontrakten for at undgå misbrug.

Ændringsforslag 90
Sharon Bowles

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

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 
udøvende kunstner ophæve 
overdragelseskontrakten. Hvis et 

6. Hvis fonogramproducenten, efter at der 
er indrømmet udvidelse af ophavsretten, 
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 
udøvende kunstner ophæve enhver 
overdragelseskontrakt. 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.
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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.
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 fonogrammet et år efter 
indrømmelsen af udvidelse 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.

Or. en

Begrundelse

Konsekvensændring som følge af forslaget om et registreringssystem.

Ændringsforslag 91
Jacques Toubon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis efter det tidspunkt, hvor den 6. Hvis efter det tidspunkt, hvor den 
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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 
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 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 
udøvende kunstner ophæve 
overdragelseskontrakten. Hvis et fonogram 
indeholder optagelse af flere udøvende 
kunstneres fremførelser, kan de ophæve 
deres overdragelseskontrakter i 
overensstemmelse med den gældende 
nationale lovgivning. Hvis 
overdragelseskontrakten ophæves i 
henhold til første eller andet punktum, 
ophører fonogramfremstillerens rettigheder 
til fonogrammet.

Or. en

Begrundelse

Kravet om, at de udøvende kunstnere skal handle kollektivt, er ikke realistisk.

Ændringsforslag 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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

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 ikke 
længere udbyder eksemplarer af mindst en 
version af fonogrammet til salg i 
tilstrækkeligt antal eller gør mindst en 
version af fonogrammet tilgængeligt for 
offentligheden ved udsendelse via tråd eller 
æteren på en sådan måde, at medlemmer af 
offentligheden har adgang til dem fra 
steder og på tidspunkter, de selv vælger, 
kan den udøvende kunstner anmode 
fremstilleren om at gøre dette og, hvis 
fremstilleren ikke indvilliger i at 
efterkomme hans anmodning inden for en 
rimelig frist, ophæve overdragelsen af 
rettighederne til det pågældende 
fonogram. 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 det pågældende fonogram.

Or. en

Begrundelse

Det kan ikke forventes, at fremstilleren udbyder alle versioner af et fonogram til salg eller gør 
dem tilgængelige. Med dette ændringsforslag fastslås det, at fremstilleren skal gøre mindst én 
version tilgængelig, og det understreges, at hvis fremstilleren ikke tilbyder mindst én version 
eller gør mindst én version tilgængelig, kan kunstneren kræve, at fremstilleren gør dette, og 
hvis fremstilleren ikke indvilliger i at gøre dette inden for rimelig tid, kan kunstneren bringe 
tildelingen til ophør i forbindelse med dette fonogram.
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Ændringsforslag 93
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 
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.

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 ikke 
længere udbyder eksemplarer af mindst en 
version af fonogrammet til salg i 
tilstrækkeligt antal eller gør mindst en 
version af fonogrammet tilgængeligt for 
offentligheden ved udsendelse via tråd eller 
æteren på en sådan måde, at medlemmer af 
offentligheden har adgang til dem fra 
steder og på tidspunkter, de selv vælger, 
kan den udøvende kunstner anmode 
fremstilleren om at gøre dette og, hvis 
fremstilleren ikke indvilliger i at 
efterkomme hans anmodning inden for en 
rimelig frist, ophæve overdragelsen af 
rettighederne til det pågældende 
fonogram. 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 det pågældende fonogram.

Or. de
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Begrundelse

Det kan ikke forventes, at fremstilleren udbyder alle versioner af et fonogram til salg eller gør 
dem tilgængelige. Med dette ændringsforslag fastslås det, at fremstilleren skal gøre mindst én 
version tilgængelig, og det understreges, at hvis fremstilleren ikke tilbyder mindst én version 
eller gør mindst én version tilgængelig, kan kunstneren kræve, at fremstilleren gør dette, og 
hvis fremstilleren ikke indvilliger i at gøre dette inden for rimelig tid, kan kunstneren bringe 
tildelingen til ophør i forbindelse med dette fonogram.

Ændringsforslag 94
Georgios Papastamkos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 
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 

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 ikke 
længere udbyder eksemplarer af mindst en 
version af fonogrammet til salg i 
tilstrækkeligt antal eller gør mindst en 
version af fonogrammet tilgængeligt for 
offentligheden ved udsendelse via tråd eller 
æteren på en sådan måde, at medlemmer af 
offentligheden har adgang til dem fra 
steder og på tidspunkter, de selv vælger, 
kan den udøvende kunstner anmode 
fremstilleren om at gøre dette og, hvis 
fremstilleren ikke indvilliger i at 
efterkomme hans anmodning inden for en 
rimelig frist, ophæve overdragelsen af 
rettighederne til det pågældende 
fonogram. Hvis et fonogram indeholder 
optagelse af flere udøvende kunstneres 
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rettigheder til fonogrammet. fremførelser, kan de kun ophæve deres 
overdragelseskontrakter kollektivt. Hvis 
overdragelseskontrakten ophæves i 
henhold til første eller andet punktum, 
ophører fonogramfremstillerens rettigheder 
til det pågældende fonogram.

Or. en

Begrundelse

Det kan ikke forventes, at fremstilleren udbyder alle versioner af et fonogram til salg eller gør 
dem tilgængelige. Med dette ændringsforslag fastslås det, at fremstilleren skal gøre mindst én 
version tilgængelig, og det understreges, at hvis fremstilleren ikke tilbyder mindst én version 
eller gør mindst én version tilgængelig, kan kunstneren kræve, at fremstilleren gør dette, og 
hvis fremstilleren ikke indvilliger i at gøre dette inden for rimelig tid, kan kunstneren bringe 
tildelingen til ophør i forbindelse med dette fonogram.

Ændringsforslag 95
Sajjad Karim

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 

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 ikke 
længere udbyder eksemplarer af mindst en 
version af fonogrammet til salg i 
tilstrækkeligt antal eller gør mindst en 
version af fonogrammet tilgængeligt for 
offentligheden ved udsendelse via tråd eller 
æteren på en sådan måde, at medlemmer af 
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og på tidspunkter, de selv vælger, kan den 
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.

offentligheden har adgang til dem fra 
steder og på tidspunkter, de selv vælger, 
kan den udøvende kunstner anmode 
fremstilleren om at gøre dette og, hvis 
fremstilleren ikke indvilliger i at 
efterkomme hans anmodning inden for en 
rimelig frist, ophæve overdragelsen af 
rettighederne til det pågældende 
fonogram. 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 det pågældende fonogram.

Or. en

Begrundelse

Det kan ikke forventes, at fremstilleren udbyder alle versioner af et fonogram til salg eller gør 
dem tilgængelige. Med dette ændringsforslag fastslås det, at fremstilleren skal gøre mindst én 
version tilgængelig, og det understreges, at hvis fremstilleren ikke tilbyder mindst én version 
eller gør mindst én version tilgængelig, kan kunstneren kræve, at fremstilleren gør dette, og 
hvis fremstilleren ikke indvilliger i at gøre dette inden for rimelig tid, kan kunstneren bringe 
tildelingen til ophør i forbindelse med dette fonogram.

Ændringsforslag 96
Renate Weber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 

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 
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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 
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.

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

Or. en

Begrundelse

Hvis et væsentligt antal udøvende kunstnere er involveret i samme fremførelse, er det ikke 
realistisk at kræve, at de handler kollektivt. 50 år efter at optagelsen af fremførelsen har 
fundet sted, er de overlevende udøvende kunstnere måske ikke en gang klar over navnene på 
de andre udøvende kunstnere, som deltog i den samme optagelse, og de vil heller ikke være i 
stand til at tage kontakt til de øvrige udøvende kunstnere inden for en rimelig tidshorisont 
eller kunne blive enige med dem om at handle kollektivt. Derfor er det nødvendigt at tillade, 
at der kan handles individuelt.

Ændringsforslag 97
Sajjad Karim

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Hensigten med "use it or lose it"-klausulen er at beskytte udøvende kunstneres rettigheder og 
sikre, at fonogramfremstillerne ikke kan begrænse disse rettigheder uretfærdigt. I artikel 10a, 
stk. 1, afsnit 1 opnås dette, og de yderligere foranstaltninger i afsnit 2 udgør ingen ekstra 
fordel for udøvende kunstnere - og i mange tilfælde vil de medføre tab hos de udøvende 
kunstnere.

Ændringsforslag 98
Jacques Toubon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis fonogramfremstilleren ét år efter det 
tidspunkt, hvor den udøvende kunstners og 

Hvis fonogramfremstilleren fem år efter 
det tidspunkt, hvor den udøvende kunstners 
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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.

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.

Or. en

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.

Ændringsforslag 99
Bert Doorn

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

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 
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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.

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.

Or. en

Begrundelse

Det er rimeligt med en længere periode, før rettighederne bliver offentlig ejendom.

Ændringsforslag 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

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 
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rettigheder med hensyn til optagelsen af 
deres fremførelse.

rettigheder med hensyn til optagelsen af 
deres fremførelse.

Or. en

Begrundelse

For at gøre det muligt for kunstnerne at udnytte de nye rettigheder til fremførelsen, efter at de 
atter er tilfaldet dem, skal de have en reel chance for at iværksætte en ny udnyttelse af den 
pågældende fremførelse. Et år er for kort tid til, at en kunstner kan få sine rettigheder til 
fremførelsen tilbage, træffe aftale med en ny fremstiller og få offentliggjort sin fremførelse. 
Fem år er en mere rimelig tidsramme.

Ændringsforslag 101
Renate Weber

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

Or. en
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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.

Ændringsforslag 102
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10a – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Hvis en kunstner har ret til en løbende 
betaling, skal ingen forudbetaling eller i 
kontrakten fastsatte fradrag fratrækkes 
fra betalingerne til kunstneren efter det 
tidspunkt, hvor kunstneren i henhold til 
artikel 3, stk. 1, før ændring af direktiv [// 
indsæt:. nr. på dette ændringsdirektiv]/EF 
ikke længere ville være beskyttet.

Or. en

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.
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Ændringsforslag 103
Renate Weber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10a – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at sikre, at der 
udbetales fuld aftalemæssig royalty eller 
vederlag uden fradrag for 
forskudsbetaling eller kontraktmæssigt 
fastlagte fradrag i den forlængede 
beskyttelsestid til udøvende kunstnere, 
hvis enerettigheder er overdraget til en 
fremstiller mod betaling af et løbende 
vederlag.

Or. en

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 104
Nicolae Vlad Popa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 1 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Beskyttelsestiden for et musikstykke med 
tekst udløber 70 år efter det tidspunkt, hvor 
den længstlevende af følgende personer 

"Beskyttelsestiden for et musikstykke med 
tekst udløber, når ophavsmandens arving i 
tredje led dør, eller 70 år efter det 
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dør, uanset om disse personer anses som 
medophavsmænd: tekstforfatteren eller 
komponisten."

tidspunkt, hvor den længstlevende af 
følgende personer dør, alt efter hvad der 
sker senest, uanset om disse personer anses 
som medophavsmænd: tekstforfatteren 
eller komponisten."

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en længere beskyttelsestid for at sikre, at ophavsmandens arvinger 
modtager deres retmæssige indkomst. Derfor er det vigtigt at sørge for, at arvinger til tredje 
led nyder godt af disse rettigheder.

Ændringsforslag 105
Sharon Bowles

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 1 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelsestiden for et musikstykke med 
tekst udløber 70 år efter det tidspunkt, hvor 
den længstlevende af følgende personer 
dør, uanset om disse personer anses som 
medophavsmænd: tekstforfatteren eller 
komponisten.

Beskyttelsestiden for et musikstykke med 
tekst udløber 70 år efter det tidspunkt, hvor 
den længstlevende af følgende personer 
dør, tekstforfatteren eller komponisten.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at ophavsretten til ord og tekst udløber samtidig i tilfælde af flere 
ophavsmænd. I tilfælde, hvor tekst og musik er blevet kombineret ved et tilfælde, men er 
komponeret uafhængigt, bør de imidlertid have særskilte beskyttelsestider, som åbner 
mulighed for andre kombinationer (som det ofte er tilfældet med sange).
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Ændringsforslag 106
Jacques Toubon

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der indsættes følgende stykke:

"Artikel 2 a
Senest den ... *, og herefter hvert fjerde 
år, forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport 
om nærværende direktivs gennemførelse 
og konsekvenser. I denne rapport 
undersøger Kommissionen, bl.a. på 
baggrund af specifikke informationer fra 
medlemsstaterne, effektiviteten af de 
foranstaltninger, der blev truffet ved 
revisionen af dette direktiv, når det gælder 
opnåelsen af de målsætninger, der 
forfølges. Kommissionen undersøger 
navnlig, om forlængelsen af 
rettighedernes varighed har haft en 
positiv effekt på de udøvende kunstneres 
sociale situation og på musikskabelsen, og 
om det er hensigtsmæssigt at træffe 
yderligere foranstaltninger for at nå disse 
målsætninger.
* Tre år efter nærværende direktivs 
gennemførelsesdato."

Or. en
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