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Amendement 3
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
-

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

De verlenging van de auteursrechttermijn op de manier waarop de Commissie dat voorstelt 
valt niet te rechtvaardigen, omdat het de sociale en artistieke situatie van artiesten niet zou 
verbeteren. Het zou veeleer de inkomsten van producenten van fonogrammen verhogen. De 
voorgestelde richtlijn is een van de ergste voorbeelden van door lobbyisten ingefluisterde 
wetgeving en zou de Europese innovatieve en creatieve inspanningen ernstig schaden.

Amendement 4
Katalin Lévai

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Overeenkomstig Richtlijn 2006/116/EG 
van 12 december 2006 betreffende de 
beschermingstermijn van het auteursrecht 
en van bepaalde naburige rechten is de 
beschermingstermijn voor uitvoerende 
kunstenaars en producenten van 
fonogrammen vastgesteld op 50 jaar. 

(1) Overeenkomstig Richtlijn 2006/116/EG 
van 12 december 2006 betreffende de 
beschermingstermijn van het auteursrecht 
en van bepaalde naburige rechten is de 
beschermingstermijn voor uitvoerende 
kunstenaars, producenten van 
fonogrammen en filmproducenten
vastgesteld op 50 jaar.

Or. en
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Motivering

De EU moet platen- en filmproducers dezelfde beschermingstermijn voor naburige rechten 
blijven bieden.  Er is geen politieke, culturele of economische reden voor de EU om 
geluidsopnamen langer te beschermen dan films. Het is niet gerechtvaardigd om in de EU 
films slechts 50 jaar te beschermen en geluidsopnamen 95 jaar.

Amendement 5
Katalin Lévai

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Voor filmproducenten vangt de 
periode aan met de eerste vastlegging van 
de film of met de datum van eerste 
publicatie ervan of  de mededeling aan het 
publiek binnen 50 jaar na de vastlegging.

Or. en

Motivering

De EU moet platen- en filmproducers dezelfde beschermingstermijn voor naburige rechten 
blijven bieden.  Er is geen politieke, culturele of economische reden voor de EU om 
geluidsopnamen langer te beschermen dan films. Het is niet gerechtvaardigd om in de EU 
films slechts 50 jaar te beschermen en geluidsopnamen 95 jaar. 

Amendement 6
Bert Doorn

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Uitvoerende kunstenaars beginnen hun 
carrière gewoonlijk op jonge leeftijd, zodat 
de huidige beschermingstermijn van 50 
jaar voor op fonogrammen vastgelegde 
uitvoeringen en fonogrammen, hun 
uitvoeringen vaak niet gedurende hun 

(5) Uitvoerende kunstenaars beginnen hun 
carrière gewoonlijk op jonge leeftijd, zodat 
de huidige beschermingstermijn van 50 
jaar voor op fonogrammen vastgelegde 
uitvoeringen en fonogrammen, hun 
uitvoeringen vaak niet gedurende hun 
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gehele leven beschermt. Daarom worden 
uitvoerende kunstenaars aan het eind van 
hun leven geconfronteerd met een 
inkomensgat. Bovendien kunnen zij vaak 
geen beroep doen op hun rechten om 
ongewenst gebruik van hun uitvoeringen 
tijdens hun leven te voorkomen of te 
beperken.

gehele leven beschermt. Daarom worden 
uitvoerende kunstenaars aan het eind van 
hun leven geconfronteerd met een 
inkomensgat. Bovendien kunnen zij vaak 
geen beroep doen op hun rechten om 
ongewenst gebruik van hun uitvoeringen 
tijdens hun leven te voorkomen of te 
beperken. Derhalve wordt hierbij een 
regeling vastgelegd waarin de 
bescherming van een werk verstrijkt ofwel 
50 jaar na de vastlegging of mededeling 
aan het publiek, ofwel het overlijden van 
de uitvoerende kunstenaar, indien deze 
periode langer is.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het amendement op artikel 3, lid 1.

Amendement 7
Jacques Toubon

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Uitvoerende kunstenaars beginnen hun 
carrière gewoonlijk op jonge leeftijd, zodat 
de huidige beschermingstermijn van 50 
jaar voor op fonogrammen vastgelegde 
uitvoeringen en fonogrammen, hun 
uitvoeringen vaak niet gedurende hun 
gehele leven beschermt. Daarom worden 
uitvoerende kunstenaars aan het eind van 
hun leven geconfronteerd met een 
inkomensgat. Bovendien kunnen zij vaak 
geen beroep doen op hun rechten om 
ongewenst gebruik van hun uitvoeringen 
tijdens hun leven te voorkomen of te 
beperken.

(5) Uitvoerende kunstenaars beginnen hun 
carrière gewoonlijk op jonge leeftijd, zodat 
de huidige beschermingstermijn van 50 
jaar voor de vastlegging van uitvoeringen,
hun uitvoeringen vaak niet gedurende hun 
gehele leven beschermt. Daarom worden 
uitvoerende kunstenaars aan het eind van 
hun leven geconfronteerd met een 
inkomensgat. Bovendien kunnen zij vaak 
geen beroep doen op hun rechten om 
ongewenst gebruik van hun uitvoeringen 
tijdens hun leven te voorkomen of te 
beperken.

Or. en
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Motivering

De creatieve bijdrage van alle uitvoerende kunstenaars moet worden erkend en moet in de 
wijziging van de richtlijn worden weerspiegeld. Om deze doelstelling te verwezenlijken moet 
het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgebreid zodat audiovisuele uitvoerende 
kunstenaars ook van de verlengde beschermingstermijn kunnen profiteren; om die reden 
wordt voorgesteld het onderscheid tussen het vastleggen van de uitvoering in een fonogram 
en andere vastleggingsmethoden te schrappen. (Gerelateerd aan het amendement op artikel 3, 
lid 1, van Richtlijn 2006/116/EG.)

Amendement 8
Renate Weber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Uitvoerende kunstenaars beginnen hun 
carrière gewoonlijk op jonge leeftijd, zodat 
de huidige beschermingstermijn van 50 
jaar voor op fonogrammen vastgelegde 
uitvoeringen en fonogrammen, hun 
uitvoeringen vaak niet gedurende hun 
gehele leven beschermt. Daarom worden 
uitvoerende kunstenaars aan het eind van 
hun leven geconfronteerd met een 
inkomensgat. Bovendien kunnen zij vaak 
geen beroep doen op hun rechten om 
ongewenst gebruik van hun uitvoeringen 
tijdens hun leven te voorkomen of te 
beperken.

(5) Uitvoerende kunstenaars beginnen hun 
carrière gewoonlijk op jonge leeftijd, zodat 
de huidige beschermingstermijn van 50 
jaar voor de vastlegging van uitvoeringen,
hun uitvoeringen vaak niet gedurende hun 
gehele leven beschermt. Daarom worden 
uitvoerende kunstenaars aan het eind van 
hun leven geconfronteerd met een 
inkomensgat. Bovendien kunnen zij vaak 
geen beroep doen op hun rechten om 
ongewenst gebruik van hun uitvoeringen 
tijdens hun leven te voorkomen of te 
beperken.

Or. en

Motivering

De creatieve bijdrage van alle uitvoerende kunstenaars moet worden erkend en moet in de 
wijziging van de richtlijn worden weerspiegeld. Om deze doelstelling te verwezenlijken moet 
het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgebreid zodat audiovisuele uitvoerende 
kunstenaars ook van de verlengde beschermingstermijn kunnen profiteren; om die reden 
wordt voorgesteld het onderscheid tussen het vastleggen van de uitvoering in een fonogram 
en andere vastleggingsmethoden te schrappen. (Gerelateerd aan het amendement op artikel 3, 
lid 1, van Richtlijn 2006/116/EG.)
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Amendement 9
Jacques Toubon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Verzoekt de Commissie een 
effectbeoordelingsprocedure te starten 
met betrekking tot de situatie van de 
Europese audiovisuele sector, om 
onderzoek te doen naar de eventuele 
behoefte aan uitbreiding van de 
beschermingstermijn voor producenten en 
omroeporganisaties in de audiovisuele 
sector.

Or. en

Amendement 10
Eva Lichtenberger

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De Commissie dient een 
effectbeoordelingsprocedure te starten om 
te bestuderen of het nodig is de 
beschermingstermijn die momenteel geldt 
in de audiovisuele sector (uitvoerende 
artiesten, producenten en 
omroeporganisaties) te verlengen.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft geen werkelijke effectbeoordeling uitgevoerd alvorens het voorstel te 
presenteren en heeft onder meer nagelaten aan te geven wie gaat betalen voor de voordelen 
die de muzieksector ontvangt na de verlenging van de auteursrechtentermijn. 

Er moet een nieuwe effectbeoordeling worden uitgevoerd ter evaluering van de werkelijk 
bestaande behoefte om de beschermingstermijn in de audiovisuele sector te verlengen.
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Amendement 11
Ignasi Guardans Cambó

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Verzoekt de Commissie een 
effectbeoordelingsprocedure te starten 
met betrekking tot de situatie van de 
Europese audiovisuele sector, zoals zij 
ook heeft gedaan voor de muzieksector, 
om onderzoek te doen naar de eventuele 
behoefte aan verlenging van de 
beschermingstermijn voor het 
auteursrecht in de audiovisuele sector 
(uitvoerende artiesten, producenten en 
omroeporganisaties).

Or. en

Amendement 12
Bert Doorn

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Daarom moet de beschermingstermijn 
voor vastleggingen van uitvoeringen en 
voor fonogrammen verlengd worden tot 
95 jaar, te rekenen vanaf de publicatie 
van het fonogram en de daarin 
vastgelegde uitvoering. Indien het 
fonogram of de daarin vastgelegde 
uitvoering niet gepubliceerd worden 
binnen een termijn van 50 jaar, moet de 
beschermingstermijn van 95 jaar ingaan 
op het tijdstip van de eerste mededeling 
aan het publiek.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Het eenvoudig verlengen van de beschermingstermijn zou vooral voordeel bieden voor 
productiebedrijven en bekende artiesten. Bovendien zijn de gevolgen op het vlak van de 
kosten voor de consument of de omroeporganisaties nooit goed onderzocht alvorens deze 
verlenging voor te stellen. De kosten zullen waarschijnlijk stijgen tengevolge van het voorstel. 
Het amendement dient om de belangen van rechthebbenden en gebruikers in evenwicht te 
brengen.

Amendement 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Daarom moet de beschermingstermijn 
voor vastleggingen van uitvoeringen en 
voor fonogrammen verlengd worden tot 
95 jaar, te rekenen vanaf de publicatie 
van het fonogram en de daarin 
vastgelegde uitvoering. Indien het 
fonogram of de daarin vastgelegde 
uitvoering niet gepubliceerd worden 
binnen een termijn van 50 jaar, moet de 
beschermingstermijn van 95 jaar ingaan 
op het tijdstip van de eerste mededeling 
aan het publiek.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het verlengen van de beschermingstermijn zou vooral voordeel bieden voor 
productiebedrijven en bekende artiesten. Inkomsten van kunstenaars zijn vooral gebaseerd op 
contracten, en niet op auteursrecht. In feite zouden kunstenaars met dit voorstel het 
ongewijzigde bedrag van de geïnde rechten moeten delen met een veel groter aantal 
rechthebbenden. Bovendien zijn de gevolgen op het vlak van de kosten voor de consument of 
de omroeporganisaties nooit goed onderzocht alvorens deze verlenging voor te stellen. De 
kosten zullen waarschijnlijk stijgen tengevolge van het voorstel.
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Amendement 14
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Daarom moet de beschermingstermijn 
voor vastleggingen van uitvoeringen en 
voor fonogrammen verlengd worden tot 95 
jaar, te rekenen vanaf de publicatie van 
het fonogram en de daarin vastgelegde 
uitvoering. Indien het fonogram of de 
daarin vastgelegde uitvoering niet 
gepubliceerd worden binnen een termijn 
van 50 jaar, moet de beschermingstermijn 
van 95 jaar ingaan op het tijdstip van de 
eerste mededeling aan het publiek.

(7) Daarom moet de beschermingstermijn 
voor vastleggingen van uitvoeringen 
verlengd worden. Indien de uitvoerende 
kunstenaar nog in leven is aan het einde 
van de huidige beschermingstermijn 
krachtens Richtlijn 2006/116/EG, blijven 
zijn rechten gedurende de rest van zijn 
leven beschermd.

Or. en

Motivering

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

Amendement 15
Jacques Toubon

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Daarom moet de beschermingstermijn 
voor vastleggingen van uitvoeringen en 
voor fonogrammen verlengd worden tot 95 
jaar, te rekenen vanaf de publicatie van het 
fonogram en de daarin vastgelegde 
uitvoering. Indien het fonogram of de 

(7) Daarom moet de beschermingstermijn 
voor vastleggingen van uitvoeringen en 
voor fonogrammen verlengd worden tot 95 
jaar, te rekenen vanaf de bewuste 
ingangsdatum.
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daarin vastgelegde uitvoering niet 
gepubliceerd worden binnen een termijn 
van 50 jaar, moet de beschermingstermijn 
van 95 jaar ingaan op het tijdstip van de 
eerste mededeling aan het publiek.

Or. en

Motivering

De creatieve bijdrage van alle uitvoerende kunstenaars moet worden erkend en moet in de 
wijziging van de richtlijn worden weerspiegeld. Om deze doelstelling te verwezenlijken moet 
het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgebreid zodat audiovisuele uitvoerende 
kunstenaars ook van de verlengde beschermingstermijn kunnen profiteren; om die reden 
wordt voorgesteld het onderscheid tussen het vastleggen van de uitvoering in een fonogram 
en andere vastleggingsmethoden te schrappen. (gecombineerd met het amendement op artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 2006/116/EG)

Amendement 16
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Daarom moet de beschermingstermijn 
voor vastleggingen van uitvoeringen en 
voor fonogrammen verlengd worden tot 95 
jaar, te rekenen vanaf de publicatie van het 
fonogram en de daarin vastgelegde 
uitvoering. Indien het fonogram of de 
daarin vastgelegde uitvoering niet 
gepubliceerd worden binnen een termijn 
van 50 jaar, moet de beschermingstermijn 
van 95 jaar ingaan op het tijdstip van de 
eerste mededeling aan het publiek.

(7) Daarom moet de beschermingstermijn 
voor vastleggingen van uitvoeringen 
verlengd kunnen worden tot 95 jaar in het 
geval van onvoldoende inkomsten. De 
aanvraag van een dergelijke verlenging 
moet het recht zijn van een artiest of zijn 
rechthebbenden, en wordt ingediend bij 
het OHIM. Er dienen eenvoudige regels te 
worden vastgelegd voor gevallen die op 
het eerste gezicht voor verlenging in 
aanmerking komen. 

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt een registratiesysteem voor verlengingen voorgesteld, op basis 
van onvoldoende beloning, teneinde de verlenging te beperken en ze toegesneden te laten zijn 
op de behoeftes op dit gebied en het nut ervan.
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Amendement 17
Renate Weber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Daarom moet de beschermingstermijn 
voor vastleggingen van uitvoeringen en 
voor fonogrammen verlengd worden tot 95 
jaar, te rekenen vanaf de publicatie van het
fonogram en de daarin vastgelegde 
uitvoering. Indien het fonogram of de 
daarin vastgelegde uitvoering niet 
gepubliceerd worden binnen een termijn 
van 50 jaar, moet de beschermingstermijn 
van 95 jaar ingaan op het tijdstip van de 
eerste mededeling aan het publiek.

(7) Daarom moet de beschermingstermijn 
voor vastleggingen van uitvoeringen en 
voor opnamen verlengd worden tot 95 jaar, 
te rekenen vanaf de publicatie van de 
opname en de daarin vastgelegde 
uitvoering. Indien de opname of de daarin 
vastgelegde uitvoering niet gepubliceerd 
worden binnen een termijn van 50 jaar, 
moet de beschermingstermijn van 95 jaar 
ingaan op het tijdstip van de eerste 
mededeling aan het publiek.

Or. en

Motivering

De creatieve bijdrage van alle uitvoerende kunstenaars moet worden erkend en moet in de 
wijziging van de richtlijn worden weerspiegeld. Om deze doelstelling te verwezenlijken moet 
het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgebreid zodat audiovisuele uitvoerende 
kunstenaars ook van de verlengde beschermingstermijn kunnen profiteren; om die reden 
wordt voorgesteld het onderscheid tussen het vastleggen van de uitvoering in een fonogram 
en andere vastleggingsmethoden te schrappen. (Gerelateerd aan het amendement op artikel 3, 
lid 1, van Richtlijn 2006/116/EG.)

Amendement 18
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Tijdens het verlengde tijdvak van 
auteursbescherming dienen er licenties 
van rechtswege te zijn.  Bovendien moeten 
er gratis licenties van rechtswege zijn voor 
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bepaalde openbare vertoningen of 
mededeling aan het publiek wanneer naar 
verwachting minder dan 250 personen 
aanwezig zullen zijn. Er moet geen 
vergoeding worden geheven voor kopiëren 
voor privégebruik.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is in overeenstemming met ofwel het voorstel van de Commissie ofwel van een 
verlenging als registratie. Een verlenging moet gepaard gaan met licenties van rechtswege, 
om breder voordeel te bieden. Over de vergoeding in dergelijke gevallen moet nog worden 
onderhandeld. Bepaalde automatische gratis licenties worden voorgesteld om evenementen 
mogelijk te maken als "Sixties nights", die populair zijn op kleine particuliere schaal en als 
manier om geld in te zamelen voor goede doelen. 

Amendement 19
Katalin Lévai

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De rechten van producenten van de 
eerste vastlegging van een film worden 
eveneens verlengd tot 95 jaar vanaf de 
publicatie van de film. Indien de film niet 
gepubliceerd wordt binnen een termijn 
van 50 jaar, moet de beschermingstermijn 
van 95 jaar ingaan op het tijdstip van de 
eerste mededeling aan het publiek.

Or. en

Motivering

De EU moet platen- en filmproducers dezelfde beschermingstermijn voor naburige rechten 
blijven bieden. Er is geen politieke, culturele of economische reden voor de EU om 
geluidsopnamen langer te beschermen dan films. De beschermingstermijn voor de rechten 
van filmproducenten moet daarom ook worden verlengd van 50 tot 95 jaar.
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Amendement 20
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij het aangaan van een contractuele 
relatie met een producent van 
fonogrammen moeten uitvoerende 
kunstenaars hun uitsluitende rechten op 
de verspreiding, verhuur, reproductie en 
beschikbaarstelling van vastleggingen van 
hun uitvoeringen gewoonlijk overdragen 
aan de producent. In ruil daarvoor wordt 
aan de uitvoerende kunstenaars een 
voorschot op de royalty’s betaald. Zij 
ontvangen slechts royalty’s wanneer de 
producent van fonogrammen het 
oorspronkelijke voorschot heeft 
terugverdiend en na aftrek van de bij 
contract vastgestelde bedragen. 
Uitvoerende kunstenaars die 
achtergrondmuziek verzorgen en niet in 
de aftiteling vermeld worden (“onbekende 
artiesten”), dragen doorgaans hun 
uitsluitende rechten over in ruil voor een 
eenmalige vergoeding (niet-periodieke 
betaling). 

Schrappen

Or. en

Motivering

Wordt niet beschouwd als noodzakelijk onderdeel van een registratiesysteem.

Amendement 21
Jacques Toubon

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij het aangaan van een contractuele (8) Bij het aangaan van een contractuele 
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relatie met een producent van 
fonogrammen moeten uitvoerende 
kunstenaars hun uitsluitende rechten op de 
verspreiding, verhuur, reproductie en 
beschikbaarstelling van vastleggingen van 
hun uitvoeringen gewoonlijk overdragen 
aan de producent. In ruil daarvoor wordt 
aan de uitvoerende kunstenaars een 
voorschot op de royalty’s betaald. Zij 
ontvangen slechts royalty’s wanneer de 
producent van fonogrammen het 
oorspronkelijke voorschot heeft 
terugverdiend en na aftrek van de bij 
contract vastgestelde bedragen. 
Uitvoerende kunstenaars die 
achtergrondmuziek verzorgen en niet in de 
aftiteling vermeld worden (“onbekende 
artiesten”), dragen doorgaans hun 
uitsluitende rechten over in ruil voor een 
eenmalige vergoeding (niet-periodieke 
betaling).

relatie met een producent van 
fonogrammen moeten uitvoerende 
kunstenaars hun uitsluitende rechten op de 
verspreiding, verhuur, reproductie en 
beschikbaarstelling van vastleggingen van 
hun uitvoeringen gewoonlijk overdragen 
aan de producent. In ruil daarvoor wordt 
aan de uitvoerende kunstenaars een 
voorschot op de royalty’s betaald. Zij 
ontvangen slechts royalty’s wanneer de 
producent van fonogrammen het 
oorspronkelijke voorschot heeft 
terugverdiend en na aftrek van de bij 
contract vastgestelde bedragen. 
Uitvoerende kunstenaars die 
achtergrondmuziek verzorgen en niet in de 
aftiteling vermeld worden (“onbekende 
artiesten”), alsmede sommige andere 
artiesten die wel in de aftiteling vermeld 
worden ("uitvoerende artiesten") dragen 
doorgaans hun uitsluitende rechten over in 
ruil voor een eenmalige vergoeding (niet-
periodieke betaling).

Or. en

Motivering

Sommige artiesten die worden genoemd in de aftiteling als "uitvoerende artiesten" dragen 
hun exclusieve rechten over tegen een eenmale betaling. Deze artiesten moeten ook profijt 
hebben van de aanvullende beloning.

Amendement 22
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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waarop de lidstaten geacht worden de 
nodige maatregelen te nemen om de 
richtlijn ten uitvoer te leggen, tenzij 
uitdrukkelijk anders is bepaald, van 
kracht blijven gedurende de 
verlengingsperiode. 

Or. en

Motivering

Wordt niet beschouwd als noodzakelijk onderdeel van een registratiesysteem, aangezien 
heronderhandelingen mogelijk worden gemaakt.

Amendement 23
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter wille van de rechtszekerheid moet 
worden bepaald dat contractuele 
overdrachten of toekenningen van rechten 
op vastleggingen van uitvoeringen 
voorafgaande aan de datum waarop de 
lidstaten geacht worden de nodige 
maatregelen te nemen om de richtlijn ten 
uitvoer te leggen, tenzij uitdrukkelijk 
anders is bepaald, van kracht blijven 
gedurende de verlengingsperiode.

(9) Om te waarborgen dat kunstenaars, en 
niet de platenproducenten, profijt hebben 
van de verlengingsperiode, moet worden 
bepaald dat bestaande contracten die een 
verlenging van de auteursrechtperiode tot 
doel hebben niet van kracht zijn voor wat 
betreft de verlengde periode van 50 jaar 
tot levenslang.

Or. en

Motivering

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

Amendement 24
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Teneinde te waarborgen dat 
uitvoerende kunstenaars die hun 
uitsluitende rechten hebben overgedragen 
aan producenten van fonogrammen 
voordat de verlenging van de 
beschermingstermijn in werking treedt, 
daadwerkelijk baat vinden bij die 
verlenging, dient een reeks begeleidende 
overgangsmaatregelen te worden 
ingevoerd. Die maatregelen moeten van 
toepassing zijn op contracten tussen 
uitvoerende kunstenaars en producenten 
van fonogrammen die van kracht blijven 
gedurende de verlengingsperiode.

Schrappen

Or. en

Motivering

Wordt niet beschouwd als noodzakelijk onderdeel van een registratiesysteem.

Amendement 25
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De eerste begeleidende 
overgangsmaatregel moet producenten 
van fonogrammen ertoe verplichten om 
minstens eenmaal per jaar een bepaalde 

Schrappen
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som opzij te leggen, namelijk minimaal 20 
procent van de inkomsten uit de 
uitsluitende rechten op de verspreiding, 
reproductie en beschikbaarstelling van 
fonogrammen die, bij gebreke van de 
verlenging van de beschermingstermijn 
ten gevolge van geoorloofde publicatie of 
geoorloofde mededeling, in het publiek 
domein zouden vallen. 

Or. en

Motivering

Wordt niet beschouwd als noodzakelijk onderdeel van een registratiesysteem, hoewel het er 
niet onverenigbaar mee is.. Vanwege de kleinere hoeveelheden zal het waarschijnlijk niet de 
moeite waard zijn.

Amendement 26
Sajjad Karim

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De eerste begeleidende 
overgangsmaatregel moet producenten van 
fonogrammen ertoe verplichten om 
minstens eenmaal per jaar een bepaalde 
som opzij te leggen, namelijk minimaal 20 
procent van de inkomsten uit de 
uitsluitende rechten op de verspreiding, 
reproductie en beschikbaarstelling van 
fonogrammen die, bij gebreke van de 
verlenging van de beschermingstermijn ten 
gevolge van geoorloofde publicatie of 
geoorloofde mededeling, in het publiek 
domein zouden vallen.

(11) De eerste begeleidende 
overgangsmaatregel moet producenten van 
fonogrammen ertoe verplichten om 
minstens eenmaal per jaar een bepaalde 
som opzij te leggen, namelijk minimaal 20 
procent van de inkomsten uit de 
uitsluitende rechten op de verspreiding, 
reproductie en beschikbaarstelling van 
fonogrammen, na aftrek van alle kosten 
die rechtstreeks te maken hebben met de 
toekenning van de verlengde 
beschermingstermijn voor de betreffende 
fonografische werken, die, bij gebreke van 
de verlenging van de beschermingstermijn 
ten gevolge van geoorloofde publicatie of 
geoorloofde mededeling, in het publiek 
domein zouden vallen.

Or. en
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Motivering

Het is redelijk dat alvorens producenten van fonogrammen worden verzocht bedragen over te 
maken aan uitvoerende kunstenaars, zij de kosten mogen aftrekken die rechtstreeks verband 
houden met het beheer van de verlengde beschermingstermijn voor de fonografische werken 
in kwestie. Daar kunnen bijvoorbeeld BTW-afdrachten onder vallen en redelijke kosten die 
verband houden met de kosten voor royalty's en auteursrecht, productie-, distributie- en 
marketingkosten en andere bedrijfskosten - maar alleen als zij rechtstreeks verband houden 
met de verlengde termijn.

Amendement 27
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De eerste begeleidende 
overgangsmaatregel moet producenten van 
fonogrammen ertoe verplichten om 
minstens eenmaal per jaar een bepaalde 
som opzij te leggen, namelijk minimaal 20 
procent van de inkomsten uit de 
uitsluitende rechten op de verspreiding, 
reproductie en beschikbaarstelling van 
fonogrammen die, bij gebreke van de 
verlenging van de beschermingstermijn ten 
gevolge van geoorloofde publicatie of 
geoorloofde mededeling, in het publiek 
domein zouden vallen.

(11) De eerste begeleidende 
overgangsmaatregel moet producenten van
fonogrammen ertoe verplichten om 
minstens eenmaal per jaar een bepaalde 
som opzij te leggen, namelijk minimaal 20 
procent van de netto-inkomsten uit de 
uitsluitende rechten op de verspreiding, 
reproductie en beschikbaarstelling van 
fonogrammen die, bij gebreke van de 
verlenging van de beschermingstermijn ten 
gevolge van geoorloofde publicatie of 
geoorloofde mededeling, in het publiek 
domein zouden vallen.

Or. de

Motivering

Het is redelijk dat alvorens producenten van fonogrammen worden verzocht bedragen over te 
maken aan uitvoerende kunstenaars, zij de kosten mogen aftrekken die rechtstreeks verband 
houden met het beheer van de verlengde beschermingstermijn voor de fonografische werken 
in kwestie. Daar kunnen bijvoorbeeld BTW-afdrachten onder vallen en redelijke kosten die 
verband houden met de kosten voor royalty's en auteursrecht, productie-, distributie- en 
marketingkosten en andere bedrijfskosten - maar alleen als zij rechtstreeks verband houden 
met de verlengde termijn. 
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Amendement 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De eerste begeleidende 
overgangsmaatregel moet producenten van 
fonogrammen ertoe verplichten om 
minstens eenmaal per jaar een bepaalde 
som opzij te leggen, namelijk minimaal 20 
procent van de inkomsten uit de 
uitsluitende rechten op de verspreiding, 
reproductie en beschikbaarstelling van 
fonogrammen die, bij gebreke van de 
verlenging van de beschermingstermijn ten 
gevolge van geoorloofde publicatie of 
geoorloofde mededeling, in het publiek 
domein zouden vallen.

(11) De eerste begeleidende 
overgangsmaatregel moet producenten van 
fonogrammen ertoe verplichten om 
minstens eenmaal per jaar een bepaalde 
som opzij te leggen, namelijk minimaal 20 
procent van de netto-inkomsten uit de 
uitsluitende rechten op de verspreiding, 
reproductie en beschikbaarstelling van 
fonogrammen die, bij gebreke van de 
verlenging van de beschermingstermijn ten 
gevolge van geoorloofde publicatie of 
geoorloofde mededeling, in het publiek 
domein zouden vallen.

Or. en

Motivering

  Het is redelijk dat alvorens producenten van fonogrammen worden verzocht bedragen over 
te maken aan uitvoerende kunstenaars, zij de kosten mogen aftrekken die rechtstreeks verband 
houden met het beheer van de verlengde beschermingstermijn voor de fonografische werken 
in kwestie. Daar kunnen bijvoorbeeld BTW-afdrachten onder vallen en redelijke kosten die 
verband houden met de kosten voor royalty's en auteursrecht, productie-, distributie- en 
marketingkosten en andere bedrijfskosten - maar alleen als zij rechtstreeks verband houden 
met de verlengde termijn.

Amendement 29
Georgios Papastamkos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De eerste begeleidende 
overgangsmaatregel moet producenten van 
fonogrammen ertoe verplichten om 
minstens eenmaal per jaar een bepaalde 

(11) De eerste begeleidende 
overgangsmaatregel moet producenten van 
fonogrammen ertoe verplichten om 
minstens eenmaal per jaar een bepaalde 
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som opzij te leggen, namelijk minimaal 20 
procent van de inkomsten uit de 
uitsluitende rechten op de verspreiding, 
reproductie en beschikbaarstelling van 
fonogrammen die, bij gebreke van de 
verlenging van de beschermingstermijn ten 
gevolge van geoorloofde publicatie of 
geoorloofde mededeling, in het publiek 
domein zouden vallen.

som opzij te leggen, namelijk minimaal 20 
procent van de netto-inkomsten uit de 
uitsluitende rechten op de verspreiding, 
reproductie en beschikbaarstelling van 
fonogrammen die, bij gebreke van de 
verlenging van de beschermingstermijn ten 
gevolge van geoorloofde publicatie of 
geoorloofde mededeling, in het publiek 
domein zouden vallen.

Or. en

Motivering

Het is redelijk dat alvorens producenten van fonogrammen worden verzocht bedragen over te 
maken aan uitvoerende kunstenaars, zij de kosten mogen aftrekken die rechtstreeks verband 
houden met het beheer van de verlengde beschermingstermijn voor de fonografische werken 
in kwestie. Daar kunnen bijvoorbeeld BTW-afdrachten onder vallen en redelijke kosten die 
verband houden met de kosten voor royalty's en auteursrecht, productie-, distributie- en 
marketingkosten en andere bedrijfskosten - maar alleen als zij rechtstreeks verband houden 
met de verlengde termijn.

Amendement 30
Jacques Toubon

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

Aangezien de overgangsmaatregel (de 20%) wordt berekend over netto-inkomsten, zullen de 
MKB's niet worden opgezadeld met buitensporige kosten en derhalve is het redelijk dat zij 
onder de maatregel vallen om ervoor te zorgen dat alle uitvoerende kunstenaars zullen 
profiteren van deze bedragen.

Amendement 31
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Wordt niet beschouwd als noodzakelijk onderdeel van een registratiesysteem. Deze 
schrapping is ook in overeenstemming met het voorstel van de Commissie om algehele 
geldigheid te verlenen.
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Amendement 32
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Wordt niet beschouwd als noodzakelijk onderdeel van een registratiesysteem.

Amendement 33
Jacques Toubon

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om de administratieve procedures te vereenvoudigen dienen de maatschappijen voor 
collectieve belangenbehartiging te worden belast met het beheer van de jaarlijkse 
aanvullende vergoeding. (Gerelateerd aan het amendement op artikel 10 bis (nieuw), lid 5, 
van Richtlijn 2006/116/EG.)

Amendement 34
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 35
Renate Weber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

belangenbehartiging die de uitvoerende 
kunstenaars vertegenwoordigen. Nationale 
voorschriften inzake niet-verdeelbare 
gelden mogen worden toegepast.

Or. en

Motivering

Om de administratieve procedures te vereenvoudigen dienen de maatschappijen voor 
collectieve belangenbehartiging te worden belast met het beheer van de jaarlijkse 
aanvullende vergoeding. (Gerelateerd aan het amendement op artikel 10 bis (nieuw), lid 5, 
van Richtlijn 2006/116/EG.)

Amendement 36
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Artikel 5 van Richtlijn 2006/115/EG 
betreffende het verhuurrecht, het 
uitleenrecht en bepaalde naburige rechten 
op het gebied van intellectuele eigendom 
kent echter aan uitvoerende kunstenaars 
reeds een niet voor afstand vatbaar recht 
op een billijke vergoeding voor de verhuur 
van onder andere fonogrammen toe. 
Evenzo is het niet gebruikelijk dat 
uitvoerende kunstenaars bij contract hun 
rechten op een enkele billijke vergoeding 
voor uitzending en mededeling aan het 
publiek overeenkomstig artikel 8, lid 2, 
van Richtlijn 2006/115/EG en hun 
rechten op een billijke compensatie voor 
reproductie voor privégebruik 
overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder b), 
van Richtlijn 2001/29/EG overdragen aan 
producenten van fonogrammen. Daarom 
hoeft bij de berekening van het 

Schrappen
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totaalbedrag dat de producent van 
fonogrammen opzij moet leggen voor het 
bekostigen van de aanvullende 
vergoeding, geen rekening te worden 
gehouden met inkomsten die de producent 
van fonogrammen heeft verkregen uit de 
verhuur van fonogrammen en uit de 
enkele billijke vergoeding voor uitzending 
en mededeling aan het publiek en de 
billijke compensatie voor het kopiëren 
voor privégebruik. 

Or. en

Motivering

Wordt niet beschouwd als noodzakelijk onderdeel van een registratiesysteem.

Amendement 37
Jacques Toubon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om ervoor te zorgen dat kunstenaars die 
hun exclusieve rechten tegen een 
terugkerende betaling of vergoeding aan 
een producent overdragen ten volle 
kunnen profiteren van de verlenging van 
de beschermingstermijn dienen de 
lidstaten erop toe te zien dat een 
percentage royalty's of vergoeding  aan de 
kunstenaars wordt uitbetaald gedurende 
de verlengde termijn.

Or. en

Motivering

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

Amendement 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) De tweede begeleidende 
overgangsmaatregel moet waarborgen dat 
indien de producent van fonogrammen niet 
langer voldoende exemplaren voor 
verkoop aanbiedt van ten minste één 
versie van een fonogram dat zonder de 
termijnverlenging in het publiek domein 
zou vallen, of niet langer ten minste één 
versie van dat fonogram toegankelijk
maakt voor het publiek, de uitvoerend 
kunstenaar hem mag verzoeken dit te 
doen, en indien de producent er niet 
binnen een redelijke termijn mee instemt 
zijn verzoek in te willigen, mag de 
uitvoerende kunstenaar de toekenning 
van de rechten op vastleggingen van die 
uitvoering beëindigen. Gevolg hiervan is 
dat de rechten van de producent op dat
fonogram moeten vervallen om te 
voorkomen dat deze rechten co-existeren 
met de rechten van de uitvoerende 
kunstenaar op de vastlegging van de 
uitvoering, wanneer deze laatste rechten 
niet langer zijn overgedragen of toegekend 
aan de producent van het fonogram.

Or. en

Motivering

Het is niet realistisch om van de producent van het fonogram te verwachten dat hij iedere 
versie van een fonogram voor verkoop aanbiedt/toegankelijk maakt.  Dit amendement beoogt 
te verduidelijken dat de producent ten minste één versie van een fonogram toegankelijk maakt 
en dat als de producent niet ten minste één versie aanbiedt/toegankelijk maakt, de uitvoerende 
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kunstenaar hem mag verzoeken dit te doen, en als hij er niet binnen een redelijke termijn mee 
akkoord gaat dit te doen, de uitvoerende kunstenaar de toekenning van dat fonogram mag 
beëindigen.

Amendement 39
Georgios Papastamkos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) De tweede begeleidende 
overgangsmaatregel moet waarborgen dat 
indien de producent van fonogrammen niet 
langer voldoende exemplaren voor 
verkoop aanbiedt van ten minste één 
versie van een fonogram dat zonder de 
termijnverlenging in het publiek domein
zou vallen, of niet langer ten minste één 
versie van dat fonogram toegankelijk
maakt voor het publiek, de uitvoerend 
kunstenaar hem mag verzoeken dit te 
doen, en indien de producent er niet 
binnen een redelijke termijn mee instemt 
zijn verzoek in te willigen, mag de 
uitvoerende kunstenaar de toekenning 
van de rechten op vastleggingen van die 
uitvoering beëindigen. Gevolg hiervan is 
dat de rechten van de producent op dat
fonogram moeten vervallen om te 
voorkomen dat deze rechten co-existeren 
met de rechten van de uitvoerende 
kunstenaar op de vastlegging van de 
uitvoering, wanneer deze laatste rechten 
niet langer zijn overgedragen of toegekend 
aan de producent van het fonogram.

Or. en

Motivering

Het is niet realistisch om van de producent van het fonogram te verwachten dat hij iedere 
versie van een fonogram voor verkoop aanbiedt/toegankelijk maakt.  Dit amendement beoogt 
te verduidelijken dat de producent ten minste één versie van een fonogram toegankelijk maakt
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en dat als de producent niet ten minste één versie aanbiedt/toegankelijk maakt, de uitvoerende 
kunstenaar hem mag verzoeken dit te doen, en als hij er niet binnen een redelijke termijn mee 
akkoord gaat dit te doen, de uitvoerende kunstenaar de toekenning van dat fonogram mag 
beëindigen.

Amendement 40
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) De tweede begeleidende 
overgangsmaatregel moet waarborgen dat 
de rechten op de vastlegging van de 
uitvoering terugkeren naar de uitvoerende 
kunstenaar indien de producent van 
fonogrammen niet langer voldoende 
exemplaren voor verkoop aanbiedt van ten 
minste één versie van een fonogram dat 
zonder de termijnverlenging in het publiek 
domein zou vallen, of niet langer ten 
minste één versie van dat fonogram 
toegankelijk maakt voor het publiek.  In 
een dergelijk geval mag de uitvoerend 
kunstenaar de producent van 
fonogrammen verzoeken dit te doen, en 
indien de producent er niet binnen een 
redelijke termijn mee instemt zijn verzoek 
in te willigen, mag de uitvoerende 
kunstenaar de toekenning van de rechten 
op vastleggingen van die uitvoering 
beëindigen Gevolg hiervan is dat de 
rechten van de producent op dat fonogram 
moeten vervallen om te voorkomen dat 
deze rechten co-existeren met de rechten 
van de uitvoerende kunstenaar op de 
vastlegging van de uitvoering, wanneer 
deze laatste rechten niet langer zijn 
overgedragen of toegekend aan de 
producent van het fonogram

Or. de
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Motivering

Het is niet realistisch om van de producent van het fonogram te verwachten dat hij iedere 
versie van een fonogram voor verkoop aanbiedt/toegankelijk maakt. Dit amendement beoogt 
te verduidelijken dat de producent ten minste één versie van een fonogram toegankelijk maakt 
en dat als de producent niet ten minste één versie aanbiedt/toegankelijk maakt, de uitvoerende 
kunstenaar hem mag verzoeken dit te doen. Als de producent van fonogrammen er niet binnen 
een redelijke termijn mee akkoord gaat dit te doen, mag de uitvoerende kunstenaar de 
toekenning van dat fonogram beëindigen

Amendement 41
Sajjad Karim

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) De tweede begeleidende 
overgangsmaatregel moet waarborgen dat 
indien de producent van fonogrammen niet 
langer voldoende exemplaren voor 
verkoop aanbiedt van ten minste één 
versie van een fonogram dat zonder de 
termijnverlenging in het publiek domein 
zou vallen, of niet langer ten minste één 
versie van dat fonogram toegankelijk 
maakt voor het publiek, de uitvoerend 
kunstenaar hem mag verzoeken dit te 
doen, en indien de producent er niet 
binnen een redelijke termijn mee instemt 
zijn verzoek in te willigen, mag de 
uitvoerende kunstenaar de toekenning 
van de rechten op vastleggingen van die 
uitvoering beëindigen. Gevolg hiervan is 
dat de rechten van de producent op dat
fonogram moeten vervallen om te 
voorkomen dat deze rechten co-existeren 
met de rechten van de uitvoerende 
kunstenaar op de vastlegging van de 
uitvoering, wanneer deze laatste rechten 
niet langer zijn overgedragen of toegekend 
aan de producent van het fonogram.

Or. en
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Motivering

Het is niet realistisch om van de producent van het fonogram te verwachten dat hij iedere 
versie van een fonogram voor verkoop aanbiedt/toegankelijk maakt.  Dit amendement beoogt 
te verduidelijken dat de producent ten minste één versie van een fonogram toegankelijk maakt 
en dat als de producent niet ten minste één versie aanbiedt/toegankelijk maakt, de uitvoerende 
kunstenaar hem mag verzoeken dit te doen, en als hij er niet binnen een redelijke termijn mee 
akkoord gaat dit te doen, de uitvoerende kunstenaar de toekenning van dat fonogram mag 
beëindigen.

Amendement 42
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Dit amendement geldt bij schrapping van de voorgaande punten, omdat die niet vereist zijn 
door het registratiesysteem.
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Amendement 43
Sajjad Karim

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De "use it or lose it"- clausule is opgezet om de rechten van de uitvoerende kunstenaars te 
beschermen en om ervoor te zorgen dat de producenten van geluidsdragers deze niet op 
oneerlijke wijze beknotten. Dit wordt gerealiseerd in overweging 15; de andere maatregelen 
in overweging 16 bieden geen bijkomend voordeel voor de uitvoerende kunstenaars - in vele 
gevallen zijn zij zelfs slechter af.
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Amendement 44
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In een registratiesysteem is het aan te raden een statuswijziging te publiceren. "Use it or lose 
it" is in een registratiekader nog altijd nuttig om ongebruikte rechten te elimineren. 
Vermeldingen van het verstrijken van verlengingen kunnen na een redelijke termijn weer 
verwijderd worden.
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Amendement 45
Renate Weber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De derde begeleidende 
overgangsmaatregel moet een "schone 
lei" zijn, om de contractuele regelingen te 
herschikken waarbij artiesten hun 
exclusieve rechten hebben overdragen 
aan een producent tegen betaling van een 
geregelde vergoeding. Hiertoe moeten de 
lidstaten passende wetgevende 
maatregelen treffen om te waarborgen dat 
het volledige contractuele percentage 
royalty's of vergoeding, onbezwaard met 
voorschotten of contractueel vastgelegde 
betalingen, aan de betreffende 
kunstenaars wordt uitbetaald gedurende
de verlengde termijn.

Or. en

Motivering

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

Amendement 46
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Om artiesten aan te moedigen een 
vergoeding te ontvangen gedurende de 
termijn van 50 jaar, is het wenselijk dat 
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alle nieuwe contracten een bepaling 
bevatten die het mogelijk maakt artiesten 
het recht te verlenen om fonogrammen 
persoonlijk te exploiteren of, in 
voorkomend geval, gezamenlijk met 
medeartiesten, indien het fonogram niet 
meer aan het publiek beschikbaar wordt 
gesteld gedurende een periode van vijf 
jaar. 

Or. en

Motivering

Inkomsten gedurende de basistermijn voor auteursrecht zijn nuttiger en moeten worden 
aangemoedigd.

Amendement 47
Hartmut Nassauer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Aangezien de doelstellingen van de 
voorgestelde begeleidende maatregelen 
niet voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt, gelet op het feit dat
nationale maatregelen op dit gebied zouden 
leiden tot een verstoring van de 
mededingingsvoorwaarden of negatieve 
gevolgen zouden hebben voor de 
reikwijdte van de uitsluitende rechten van 
producenten van fonogrammen zoals 
bepaald in de Gemeenschapswetgeving, en 
derhalve beter door de Gemeenschap 
kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Gemeenschap, overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te bereiken.

(17) Aangezien de doelstellingen van de 
voorgestelde begeleidende maatregelen 
niet voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt, gelet op het feit dat 
nationale maatregelen op dit gebied zouden 
leiden tot een verstoring van de 
mededingingsvoorwaarden of negatieve 
gevolgen zouden hebben voor de 
reikwijdte van de uitsluitende rechten van 
producenten van fonogrammen zoals 
bepaald in de Gemeenschapswetgeving, en 
derhalve beter door de Gemeenschap 
kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Gemeenschap, overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te bereiken. Eén van de 
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begeleidende overgangsmaatregel is ook 
de verplichte collectieve uitoefening van 
de rechten van uitvoerende kunstenaars 
en producenten van fonogrammen met 
betrekking tot diensten die op verzoek 
worden geleverd door omroeporganisaties 
die hun radio- of televisieproducties, 
waarvan muziek van op geoorloofde wijze 
gepubliceerde fonogrammen een 
integrerend onderdeel is, uitzenden. Het 
systeem van beheer van collectieve 
rechten vormt een aanvulling op het 
vergoedingenstelsel voor het uitzenden 
van op geoorloofde wijze gepubliceerde 
fonogrammen conform artikel 8, lid 2, 
van richtlijn 2006/115/EG, en garandeert 
dat de betrokken uitvoerende kunstenaars 
en producenten van fonogrammen tijdens 
de hele periode van bescherming van op 
geoorloofde wijze gepubliceerde 
programma's een billijk deel krijgen van 
de vergoeding, ook voor het gebruik op 
verzoek van producties voor 
omroepuitzendingen.

Or. en

Motivering

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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Amendement 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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.
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Amendement 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

De verlenging van de beschermingstermijn voor artiesten en fonogramproducenten verergert 
de administratieve problemen voor radio- en televisieomroepen inzake de geldende rechten 
voor het op verzoek uitzenden van hun producties, in het bijzonder hun archieven. Teneinde 
zowel een effectief beheer van rechten te verkrijgen, zoals aangemoedigd in overweging 26 
van de auteursrechtrichtlijn uit 2001, als een eerlijk aandeel voor alle rechthebbenden, ook 
voor gebruik op verzoek van uit te zenden producties, is het derhalve passend om deze 
vergoedingsregeling aan te vullen met een verplichte collectieve licentieregeling voor een 
dergelijk gebruik.
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Amendement 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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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Amendement 51
Jacques Toubon

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De beschermingstermijn van 
muziekwerken met tekst is derhalve 
onvoldoende geharmoniseerd, wat leidt tot 
belemmeringen voor het vrije verkeer van 
goederen en diensten, zoals 
grensoverschrijdende diensten voor 
collectief beheer.

(19) De beschermingstermijn van 
muziekwerken met tekst is derhalve 
onvoldoende geharmoniseerd, wat leidt tot 
belemmeringen voor het vrije verkeer van 
goederen en diensten, zoals 
grensoverschrijdende diensten voor 
collectief beheer. 

Om de verwijdering van dergelijke 
belemmeringen te waarborgen, moet voor 
al dergelijke beschermde werken in alle 
lidstaten op [datum van deze richtlijn] 
dezelfde geharmoniseerde 
beschermingstermijn gelden.  

Or. en

Motivering

Het doel van het voorstel van de Commissie is het harmoniseren van de bepalingen inzake 
werken met meerdere auteurs, teneinde de bestaande obstakels voor het vrije verkeer van 
goederen en diensten te verwijderen en licenties over meerdere landen te vergemakkelijken. 
Het amendement moet verduidelijken dat de bepaling van kracht moet worden met de 
inwerkingtreding van de richtlijn, met betrekking tot alle werken die in de EU op dat moment 
beschermd zijn. 

Amendement 52
Renate Weber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Artiesten moeten, nadat zij hun 
exclusieve rechten inzake het op verzoek 
beschikbaar stellen aan producenten, een 
niet voor afstand vatbaar recht op een 
billijke vergoeding verkrijgen voor het 
gebruik van hun opgenomen uitvoeringen 
voor dienstverlening op verzoek. Een 
dergelijk recht moet overeenkomen met 
het verhuurrecht zoals vastgelegd in 
richtlijn 2006/115/EG. Er moet een 
effectbeoordeling worden uitgevoerd om 
te bestuderen hoe dit mechanisme het best 
kan worden ingevoerd in het EU-recht.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

Het verlengen van de beschermingstermijn zou vooral voordeel bieden voor 
productiebedrijven en bekende artiesten. Inkomsten van kunstenaars zijn vooral gebaseerd op 
contracten, en niet op auteursrecht. In feite zouden kunstenaars met dit voorstel het 
ongewijzigde bedrag van de geïnde rechten moeten delen met een veel groter aantal 
rechthebbenden. Bovendien zijn de gevolgen op het vlak van de kosten voor de consument of 
de omroeporganisaties nooit goed onderzocht alvorens deze verlenging voor te stellen. De 
kosten zullen waarschijnlijk stijgen tengevolge van het voorstel.

Amendement 54
Sharon Bowles

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

Geschrapt met het oog op een voorstel ter vervanging van een automatisch systeem voor 
verlenging door een registratiesysteem toegesneden op gevallen van te lage vergoedingen 
voor de uitvoerende artiest. 

Amendement 55
Jacques Toubon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Indien echter Indien echter binnen deze termijn een 
vastlegging van de uitvoering op 
geoorloofde wijze gepubliceerd is, 
vervallen genoemde rechten 95 jaar na de 
datum van de eerste geoorloofde 
publicatie.

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

Indien binnen de in de eerste zin bedoelde
termijn geen geoorloofde publicatie heeft 
plaatsgevonden en een vastlegging van de 
uitvoering tijdens deze termijn op 
geoorloofde wijze aan het publiek 
medegedeeld is, vervallen genoemde



AM\757970NL.doc 45/96 PE416.322v01-00

NL

of, ingeval deze eerder valt, die eerste 
mededeling aan het publiek;

rechten 95 jaar na de datum van de eerste 
geoorloofde mededeling aan het publiek.

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

Or. en

Motivering

De creatieve bijdrage van alle uitvoerende kunstenaars dient te worden erkend en 
weerspiegeld in de richtlijn. De werkingssfeer van het voorstel dient te worden uitgebreid, 
zodat alle uitvoerende kunstenaars kunnen profiteren van de verlenging van de 
beschermingstermijn. Daarom wordt voorgesteld geen onderscheid te maken tussen 
vastlegging van de uitvoering in een fonogram of op een andere wijze. Het amendement heeft 
tevens tot doel voor de berekening van de beschermingstermijn voor de rechten van 
uitvoerende kunstenaars en die van producenten dezelfde begindata toe te passen (zoals 
bepaald in artikel 3, lid 2).

Amendement 56
Bert Doorn

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

- binnen deze termijn een vastlegging van 
de uitvoering anders dan op een fonogram 
op geoorloofde wijze gepubliceerd of op 
geoorloofde wijze aan het publiek 
medegedeeld is, vervallen de rechten

- 50 jaar na de datum van die eerste 
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publicatie of, ingeval deze eerder valt, die 
eerste mededeling aan het publiek; of

- op het moment van overlijden van de 
uitvoerend kunstenaar,
ingeval deze periode langer is.

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

- binnen deze termijn een vastlegging van 
de uitvoering anders dan op een fonogram 
op geoorloofde wijze gepubliceerd of op 
geoorloofde wijze aan het publiek 
medegedeeld is, vervallen de rechten 

- 50 jaar na de datum van die eerste 
publicatie of, ingeval deze eerder valt, die 
eerste mededeling aan het publiek, of
- op het moment van overlijden van de 
uitvoerend kunstenaar,

ingeval deze periode langer is.

Or. en

Motivering

Het eenvoudig verlengen van de beschermingstermijn zou vooral voordeel bieden voor 
productiebedrijven en bekende artiesten. Bovendien zijn de gevolgen op het vlak van de 
kosten voor de consument of de omroeporganisaties nooit goed onderzocht alvorens deze 
verlenging voor te stellen. De kosten zullen waarschijnlijk stijgen tengevolge van het voorstel. 
Het amendement dient om de belangen van rechthebbenden en gebruikers in evenwicht te 
brengen.

Amendement 57
Eva Lichtenberger

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Indien een uitvoerend kunstenaar aan het 
eind van deze periode echter nog in leven 
is, blijven de rechten van deze kunstenaar 
tot het moment van zijn overlijden 
beschermd."

Or. en

Motivering

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

Amendement 58
Nicolae Vlad Popa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 3 – lid 1 – tweede zin
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

- binnen deze termijn een vastlegging van 
de uitvoering anders dan op een fonogram 
op geoorloofde wijze gepubliceerd of op 
geoorloofde wijze aan het publiek 
medegedeeld is, vervallen de rechten 100
jaar na de datum van die eerste publicatie 
of, ingeval deze eerder valt, die eerste 
mededeling aan het publiek;

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

- binnen deze termijn een vastlegging van 
de uitvoering op een fonogram op 
geoorloofde wijze gepubliceerd of op 
geoorloofde wijze aan het publiek 
medegedeeld is, vervallen de rechten 100 
jaar na de datum van die eerste publicatie 
of, ingeval deze eerder valt, die eerste 
mededeling aan het publiek.”.

Or. en

Motivering

Een verlengde beschermingstermijn is noodzakelijk om artiesten en hun erfgenamen het 
inkomen waar zij recht op hebben te garanderen.

Amendement 59
Renate Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Indien binnen de in de eerste zin bedoelde
termijn geen geoorloofde publicatie heeft 
plaatsgevonden en een vastlegging van de 
uitvoering tijdens deze termijn op 
geoorloofde wijze aan het publiek 
medegedeeld is, vervallen genoemde
rechten 95 jaar na de datum van de eerste 
geoorloofde mededeling aan het publiek.

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

Or. en

Motivering

De creatieve bijdrage van alle uitvoerende kunstenaars dient te worden erkend en 
weerspiegeld in de richtlijn. De werkingssfeer van het voorstel dient te worden uitgebreid, 
zodat alle uitvoerende kunstenaars kunnen profiteren van de verlenging van de 
beschermingstermijn. Daarom wordt voorgesteld geen onderscheid te maken tussen 
vastlegging van de uitvoering in een fonogram of op een andere wijze. Het amendement heeft 
tevens tot doel voor de berekening van de beschermingstermijn voor de rechten van 
uitvoerende kunstenaars en die van producenten dezelfde begindata toe te passen (zoals 
bepaald in artikel 3, lid 2).

Amendement 60
Bert Doorn

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Motivering

Het eenvoudig verlengen van de beschermingstermijn zou vooral voordeel bieden voor 
productiebedrijven en bekende artiesten. Bovendien zijn de gevolgen op het vlak van de 
kosten voor de consument of de omroeporganisaties nooit goed onderzocht alvorens deze 
verlenging voor te stellen. De kosten zullen waarschijnlijk stijgen tengevolge van het voorstel. 
Het amendement dient om de belangen van rechthebbenden en gebruikers in evenwicht te 
brengen.

Amendement 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel -1 – punt 2
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het verlengen van de beschermingstermijn zou vooral voordeel bieden voor 
productiebedrijven en bekende artiesten. Inkomsten van kunstenaars zijn vooral gebaseerd op 
contracten, en niet op auteursrecht. In feite zouden kunstenaars met dit voorstel het 
ongewijzigde bedrag van de geïnde rechten moeten delen met een veel groter aantal 
rechthebbenden. Bovendien zijn de gevolgen op het vlak van de kosten voor de consument of 
de omroeporganisaties nooit goed onderzocht alvorens deze verlenging voor te stellen. De 
kosten zullen waarschijnlijk stijgen tengevolge van het voorstel.
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Amendement 62
Sharon Bowles

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Geschrapt om vervangen te worden door een registratiesysteem op basis van ontoereikende 
vergoedingen voor de uitvoerende artiest. 

Amendement 63
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In artikel 3 wordt het volgende lid 
2 bis ingevoegd:
(2 bis) Verlenging vanwege een 
ontoereikende vergoeding
Een verlenging van de 
beschermingstermijn van het auteursrecht 
tot 95 jaar kan worden doorgevoerd op 
basis van een ontoereikende vergoeding 
voor de uitvoerende artiest. De aanvraag 
van een dergelijke verlenging mag slechts 
worden ingediend door de artiest of zijn 
rechthebbenden, en wordt ingediend bij 
het Bureau voor harmonisatie binnen de 
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interne markt (OHIM). 
Wanneer een verlenging van het 
auteursrecht wordt toegekend wordt dit 
gepubliceerd door het OHIM, dat hiertoe 
een online register bijhoudt.  Alle kopieën 
van de vastlegging waar een verlenging 
voor geldt bevatten een vermelding van de 
termijn van bescherming van het 
auteursrecht in materiële, elektronische of 
digitale vorm.

Or. en

Motivering

Verlenging mag alleen plaatsvinden op basis van een ontoereikende vergoeding voor de 
uitvoerende artiest. De artiest bepaalt zelf of de aanvraag wordt ingediend. De 
fonogramproducent kan het indienen van de aanvraag uiteraard ondersteunen. Omdat het op 
basis van registratie plaatsvindt moeten gegevens bewaard blijven en kan het mandaat van 
OHIM hiertoe worden uitgebreid. Dit biedt de consumenten grotere zekerheid omdat die het 
kunnen opzoeken, wat niet het geval is bij de intrekking van automatische verlengingen bij 
"use it or lose it".  Deze bepaling is van toepassing op alle artiesten en niet alleen op musici. 
Er moeten richtsnoeren komen inzake toereikende vergoeding, om het proces eenvoudig te 
houden. 

Amendement 64
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In artikel 3 wordt het volgende lid 
2 bis ingevoegd:
(2 bis) Indien de vastlegging van een 
uitvoering op een fonogram op een zeker 
ogenblik ter beschikking is gesteld van het 
publiek door middel van de verkoop van 
kopieën of op een andere manier, of aan 
het publiek is medegedeeld, maar dit 
fonogram niet meer beschikbaar is voor
het publiek, per draad of draadloos, op 
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zodanige wijze dat het voor leden van het 
publiek op een door hen individueel 
gekozen plaats en tijd toegankelijk is, 
gedurende een periode van drie jaar, 
kunnen de uitvoerende kunstenaars wier 
uitvoeringen deel uitmaken van dat 
fonogram de producent van 
fonogrammen vragen om alle rechten in 
het fonogram en alle rechten in de 
uitvoeringen over te dragen aan de 
uitvoerende kunstenaars.
Indien de houder van de rechten deze 
rechten niet binnen 3 maanden na de 
ontvangst van een dergelijk verzoek 
vrijwillig overdraagt, zullen de rechten 
beschouwd worden als toebehorend aan 
de uitvoerende kunstenaars. Er is geen 
compensatie verschuldigd.
Wanneer een fonogram de uitvoeringen 
van meer dan één uitvoerend kunstenaar 
bevat, kan dit recht door alle kunstenaars 
samen of door om het even welke 
kunstenaar alleen worden uitgeoefend, 
maar wanneer het recht wordt 
uitgeoefend door één enkele uitvoerende 
kunstenaar, moeten de rechten worden 
toegekend aan een maatschappij voor 
collectieve belangenbehartiging.

Or. en

Motivering

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for 
the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram 
producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of 
three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances 
embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit 
the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, 
which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation 
available or to place the fixation in the public domain.  Where the performers are unable or 
unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will 
distribute revenues to the various performers equitably.
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Amendement 65
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 3 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) In artikel 3 wordt het volgende lid 2 
ter ingevoegd:
(2 ter) De verlengingsperiode is 
onderworpen aan licenties van 
rechtswege. Er bestaan aanvullende gratis 
licenties van rechtswege waarvoor geen 
formele aanvraag hoeft te worden 
ingediend en waarvoor maatschappijen 
voor collectieve belangenbehartiging of 
anderen vergoedingen voor mogen 
vragen, en wel in de volgende gevallen:
a) uitzendingen in particuliere kring of in 
sociaal verband voor een publiek van 
maximaal 250 personen,
b) kopiëren voor privégebruik of omzetten 
met het oog op nieuwe of andere 
technische platformen.
Om twijfel te voorkomen mag geen 
auteursrechtvergoeding worden geheven 
in de verlengingsperiode.

Or. en

Motivering

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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Amendement 66
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 quater (nieuw)
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 3 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) In artikel 3 wordt het volgende 
lid 2 quater ingevoegd:
(2 quater) Uitvoerende kunstenaars 
hebben met betrekking tot hun uitvoering 
een moreel recht dat onvervreemdbaar is 
en 95 jaar geldt. Dit morele recht geeft 
uitvoerende kunstenaars en hun 
rechthebbenden het recht om:
a) ongewenst gebruik en onjuiste 
weergaven van hun uitvoeringen te 
voorkomen
b) onbezwaarde royalty's te ontvangen 
gedurende enig verlengd tijdvak van 
auteursbescherming.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt gewaarborgd dat uitvoerende artiesten misbruik van hun uitvoering 
gedurende hun leven kunnen voorkomen en dat zij gedurende een verlengingsperiode een 
basisrecht op onbezwaarde royalty's hebben. Deze bepaling komt overeen met zowel het 
voorstel van de Commissie als met een verlenging op registratiebasis.

Amendement 67
Katalin Lévai

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 3 – lid 3 – tweede zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quinquies) het volgende punt wordt 
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ingevoegd:
"In de tweede zin van artikel 3, lid 3, 
wordt het getal "50" vervangen door 
"95"".

Or. en

Motivering

In richtlijn 2006/116/EG van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het 
auteursrecht en van bepaalde naburige rechten wordt bepaald dat de rechten van zowel 
platenproducenten als filmproducenten na 50 jaar vervallen. De richtlijn behandelt beide op 
gelijke voet. Erkend wordt dat het niveau van bescherming van deze twee rechten hoog 
genoeg moet zijn om de handhaving en ontwikkeling van creativiteit in het belang van de 
culturele sectoren en de samenleving als geheel te waarborgen. 

Amendement 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In artikel 10 wordt het volgende lid 5 
ingevoegd:

Schrappen

"5. Artikel 3, leden 1 en 2, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn [//nr. van de 
wijzigingsrichtlijn invoegen] blijft 
uitsluitend van toepassing op 
vastleggingen van uitvoeringen en 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens die bepalingen, 
nog beschermd zijn op [datum invoegen 
vóór welke de lidstaten de 
wijzigingsrichtlijn moeten omzetten, zoals 
hieronder vermeld in artikel 2].”.

Or. en
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Motivering

Dit lid is gekoppeld aan artikel 3, lid 1 en lid 2. Als die worden geschrapt moet ook dit lid 
worden geschrapt.

Amendement 69
Bert Doorn

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In artikel 10 wordt het volgende lid 5 
ingevoegd:

Schrappen

"5. Artikel 3, leden 1 en 2, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn [//nr. van de 
wijzigingsrichtlijn invoegen] blijft 
uitsluitend van toepassing op 
vastleggingen van uitvoeringen en 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens die bepalingen, 
nog beschermd zijn op [datum invoegen 
vóór welke de lidstaten de 
wijzigingsrichtlijn moeten omzetten, zoals 
hieronder vermeld in artikel 2].”.

Or. en

Motivering

Schrapping in overeenstemming met artikel 3, lid 1 en lid 2.

Amendement 70
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In artikel 10 wordt het volgende lid 5 
ingevoegd:

Schrappen

"5. Artikel 3, leden 1 en 2, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn [//nr. van de 
wijzigingsrichtlijn invoegen] blijft 
uitsluitend van toepassing op 
vastleggingen van uitvoeringen en 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens die bepalingen, 
nog beschermd zijn op [datum invoegen 
vóór welke de lidstaten de 
wijzigingsrichtlijn moeten omzetten, zoals 
hieronder vermeld in artikel 2].”.

Or. en

Motivering

Dit lid staat een verlenging met terugwerkende kracht in de weg. In een registratiesysteem, 
dat in wezen een nieuw recht is op basis van ontoereikende vergoedingen, kan een verlenging 
na de verstrijking aanvaardbaar zijn, mits een passende bescherming is vastgelegd. 

Amendement 71
Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Artikel 3, leden 1 en 2, zoals gewijzigd
bij Richtlijn [//nr. van de 
wijzigingsrichtlijn invoegen] blijft 
uitsluitend van toepassing op 
vastleggingen van uitvoeringen en 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens die bepalingen, 
nog beschermd zijn op [datum invoegen 

5. De verlengingen van de bij Richtlijn 
[//nr. van de wijzigingsrichtlijn invoegen] 
gewijzigde termijnen overeenkomstig 
artikel 3 hebben alleen betrekking op 
rechten die na 1.1.2009 zijn ontstaan.
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vóór welke de lidstaten de 
wijzigingsrichtlijn moeten omzetten, zoals 
hieronder vermeld in artikel 2].”.

Or. de

Motivering

De nieuwe verlenging van de beschermingstermijn mag alleen van start gaan en gelden voor 
de rechten die zijn vastgesteld met ingang van 1 januari 2009. Dit geeft de belanghebbenden 
de gelegenheid zich aan te passen aan de nieuwe juridische situatie.

Amendement 72
Eva Lichtenberger

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

2. Wanneer een uitvoerend kunstenaar 
het beheer van zijn rechten met 
betrekking tot de aanvullende 
beschermingsperiode die ingevolge deze 
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uitvoerende kunstenaar en de producent 
van fonogrammen, krachtens artikel 3, 
leden 1 en 2, in de versie vóór wijziging 
bij Richtlijn [//nr. van de 
wijzigingsrichtlijn invoegen] /EG, niet 
langer beschermd zijn voor respectievelijk 
de vastlegging van de uitvoering en het 
fonogram.

Richtlijn wordt toegekend, niet heeft 
overgedragen aan een maatschappij voor 
collectieve belangenbehartiging, wordt de 
maatschappij voor collectieve 
belangenbehartiging die dit soort rechten 
beheert, geacht gevolmachtigd te zijn om 
zijn rechten te beheren.  De uitvoerend 
kunstenaar behoudt zijn morele rechten.

3. Wanneer in een contract voor 
overdracht of toekenning aan de 
uitvoerende kunstenaar het recht op een 
niet-periodieke vergoeding wordt 
toegekend, heeft de uitvoerende 
kunstenaar recht op een jaarlijkse 
aanvullende vergoeding van de producent 
van fonogrammen voor ieder volledig jaar 
waarin de uitvoerende kunstenaar en de 
producent van fonogrammen, krachtens 
artikel 3, leden 1 en 2, in de versie vóór 
wijziging bij Richtlijn [//nr. van de 
wijzigingsrichtlijn invoegen] /EG, niet 
langer beschermd zijn voor respectievelijk 
de vastlegging van de uitvoering en het 
fonogram.

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

4. Het totaalbedrag dat de producent van 
fonogrammen opzij moet leggen voor het 
bekostigen van de in lid 3 genoemde 
aanvullende vergoeding, bedraagt 
minstens 20 procent van de inkomsten die 
hij tijdens het jaar voorafgaande aan het 
jaar waarvoor de genoemde vergoeding 
wordt betaald, heeft verkregen uit de 
reproductie, verspreiding en 
toegankelijkmaking van de fonogrammen 
waarvoor de uitvoerende kunstenaar en 
de producent van fonogrammen, 
krachtens artikel 3, leden 1 en 2, in de 
versie vóór wijziging bij Richtlijn [//nr. 
van de wijzigingsrichtlijn invoegen] /EG, 
niet langer beschermd zijn op 31 
december van het bedoelde jaar.
De lidstaten kunnen bepalen dat de 
verplichting om minstens 20 procent van 
de inkomsten die een producent van 
fonogrammen tijdens het jaar 
voorafgaande aan het jaar waarvoor de 
genoemde vergoeding wordt betaald, heeft 
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verkregen uit de reproductie, verspreiding 
en toegankelijkmaking van de 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 
1 en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, niet langer beschermd zijn 
op 31 december van het bedoelde jaar, 
niet geldt voor producenten van 
fonogrammen wier totale inkomsten in 
het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarvoor de genoemde vergoeding wordt 
betaald, een minimumbedrag van 
2 miljoen euro niet te boven gaan.
5. De lidstaten kunnen bepalen of en in 
welke mate het recht op ontvangst van de 
in lid 3 genoemde jaarlijkse aanvullende 
vergoeding beheerd moet worden door 
maatschappijen voor collectieve 
belangenbehartiging.
6. Indien de producent van fonogrammen, 
na het tijdstip waarop de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 
1 en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen] /EG, niet langer beschermd zijn 
voor respectievelijk de vastlegging van de 
uitvoering en het fonogram, ervan afziet 
om voldoende exemplaren van het 
fonogram voor verkoop aan te bieden of 
toegankelijk te maken voor het publiek, 
per draad of draadloos, op zodanige wijze 
dat zij voor leden van het publiek op de 
door hen individueel gekozen plaats en 
tijd toegankelijk zijn, kan de uitvoerende 
kunstenaar het contract voor overdracht 
of toekenning beëindigen. Wanneer een 
fonogram de vastlegging van uitvoeringen 
van meerdere uitvoerende kunstenaars 
bevat, kunnen de uitvoerende kunstenaars 
hun contracten voor overdracht of 
toekenning slechts gezamenlijk 
beëindigen. Indien het contract voor 
overdracht of toekenning overeenkomstig 
de eerste en tweede zin beëindigd wordt, 
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vervallen de rechten van de producent van 
fonogrammen op het fonogram.
Indien het fonogram één jaar na het 
tijdstip waarop de uitvoerende kunstenaar 
en de producent van fonogrammen, 
krachtens artikel 3, leden 1 en 2, in de 
versie vóór wijziging bij Richtlijn [//nr. 
van de wijzigingsrichtlijn invoegen] /EG, 
niet langer beschermd zijn voor 
respectievelijk de vastlegging van de 
uitvoering en het fonogram, niet voor het 
publiek toegankelijk is gemaakt, per 
draad of draadloos, op zodanige wijze dat 
het voor leden van het publiek op de door 
hen individueel gekozen plaats en tijd 
toegankelijk is, vervallen de rechten van 
de producenten van fonogrammen op het 
fonogram en de rechten van de 
uitvoerende kunstenaars ten aanzien van 
de vastlegging van hun uitvoering.”.

Or. en

Motivering

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

Amendement 73
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 bis – leden 1 t/m 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

2. De leden 3 tot en met 6 van dit artikel 
zijn van toepassing op contracten voor 
overdracht of toekenning die van kracht 
blijven na het tijdstip waarop de 
uitvoerende kunstenaar en de producent 
van fonogrammen, krachtens artikel 3, 
leden 1 en 2, in de versie vóór wijziging 
bij Richtlijn [//nr. van de 
wijzigingsrichtlijn invoegen] /EG, niet 
langer beschermd zijn voor respectievelijk 
de vastlegging van de uitvoering en het 
fonogram.
3. Wanneer in een contract voor 
overdracht of toekenning aan de 
uitvoerende kunstenaar het recht op een 
niet-periodieke vergoeding wordt 
toegekend, heeft de uitvoerende 
kunstenaar recht op een jaarlijkse 
aanvullende vergoeding van de producent 
van fonogrammen voor ieder volledig jaar 
waarin de uitvoerende kunstenaar en de 
producent van fonogrammen, krachtens 
artikel 3, leden 1 en 2, in de versie vóór 
wijziging bij Richtlijn [//nr. van de 
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wijzigingsrichtlijn invoegen] /EG, niet 
langer beschermd zijn voor respectievelijk 
de vastlegging van de uitvoering en het 
fonogram.
4. Het totaalbedrag dat de producent van 
fonogrammen opzij moet leggen voor het 
bekostigen van de in lid 3 genoemde 
aanvullende vergoeding, bedraagt 
minstens 20 procent van de inkomsten die 
hij tijdens het jaar voorafgaande aan het 
jaar waarvoor de genoemde vergoeding 
wordt betaald, heeft verkregen uit de 
reproductie, verspreiding en 
toegankelijkmaking van de fonogrammen 
waarvoor de uitvoerende kunstenaar en 
de producent van fonogrammen, 
krachtens artikel 3, leden 1 en 2, in de 
versie vóór wijziging bij Richtlijn [//nr. 
van de wijzigingsrichtlijn invoegen] /EG, 
niet langer beschermd zijn op 31 
december van het bedoelde jaar.
De lidstaten kunnen bepalen dat de 
verplichting om minstens 20 procent van 
de inkomsten die een producent van 
fonogrammen tijdens het jaar 
voorafgaande aan het jaar waarvoor de 
genoemde vergoeding wordt betaald, heeft 
verkregen uit de reproductie, verspreiding 
en toegankelijkmaking van de 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 
1 en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, niet langer beschermd zijn 
op 31 december van het bedoelde jaar, 
niet geldt voor producenten van 
fonogrammen wier totale inkomsten in 
het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarvoor de genoemde vergoeding wordt 
betaald, een minimumbedrag van 
2 miljoen euro niet te boven gaan.
5. De lidstaten kunnen bepalen of en in 
welke mate het recht op ontvangst van de 
in lid 3 genoemde jaarlijkse aanvullende 
vergoeding beheerd moet worden door 
maatschappijen voor collectieve 
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belangenbehartiging.

Or. en

Motivering

In een voorstel voor een registratiesysteem is dit niet vereist. De uitvoerende artiesten zouden 
kunnen heronderhandelen.

Amendement 74
Renate Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het woord "uitdrukkelijk" moet worden geschrapt om duidelijk te maken dat de ingevoerde 
aanname aanvechtbaar is. Het woord "fonogram" wordt waar nodig vervangen door 
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"opname", om alle uitvoeringen gelijk te behandelen, ongeacht of het om een geluids- of 
audiovisuele opname gaat.

Amendement 75
Jacques Toubon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De leden 3 tot en met 6 van dit artikel 
zijn van toepassing op contracten voor 
overdracht of toekenning die van kracht 
blijven na het tijdstip waarop de 
uitvoerende kunstenaar en de producent 
van fonogrammen, krachtens artikel 3, 
leden 1 en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, niet langer beschermd zijn 
voor respectievelijk de vastlegging van de 
uitvoering en het fonogram.

2. De leden 3 tot en met 7 van dit artikel 
zijn van toepassing op contracten voor 
overdracht of toekenning die van kracht 
blijven na het tijdstip waarop de 
uitvoerende kunstenaar en de producent 
van fonogrammen, krachtens artikel 3, 
leden 1 en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, niet langer beschermd zijn 
voor respectievelijk de vastlegging van de 
uitvoering en het fonogram.

Or. en

Motivering

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

Amendement 76
Nicolae Vlad Popa

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

4. Het totaalbedrag dat de producent van 
fonogrammen opzij moet leggen voor het 
bekostigen van de in lid 3 genoemde 
aanvullende vergoeding, bedraagt minstens 
20 procent van de inkomsten die hij tijdens 
het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarvoor de genoemde vergoeding wordt 
betaald, heeft verkregen uit de reproductie, 
verspreiding en toegankelijkmaking van de 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 1 
en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, niet langer beschermd zijn 
op 31 december van het bedoelde jaar.

4. Het totaalbedrag dat de producent van 
fonogrammen opzij moet leggen voor het 
bekostigen van de in lid 3 genoemde 
aanvullende vergoeding, bedraagt minstens
30 procent van de inkomsten die hij tijdens 
het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarvoor de genoemde vergoeding wordt 
betaald, heeft verkregen uit de reproductie, 
verspreiding en toegankelijkmaking van de 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 1 
en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, niet langer beschermd zijn 
op 31 december van het bedoelde jaar.

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

Or. en

Motivering

Uitvoerende artiesten moeten erkenning voor hun werk krijgen en daarom moet een hoger 
percentage door een producent van fonogrammen worden besteed aan betalingen van de 
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aanvullende beloning als bedoeld in lid 3.

Het bestaan van een bepaling krachtens welke een minimumdrempelbedrag van EUR 2 
miljoen geldt waarvoor de genoemde vergoeding niet wordt betaald laat ruimte voor fraude 
en misbruik.

Amendement 77
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het totaalbedrag dat de producent van 
fonogrammen opzij moet leggen voor het 
bekostigen van de in lid 3 genoemde 
aanvullende vergoeding, bedraagt minstens 
20 procent van de inkomsten die hij tijdens 
het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarvoor de genoemde vergoeding wordt 
betaald, heeft verkregen uit de reproductie, 
verspreiding en toegankelijkmaking van de 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 1 
en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, niet langer beschermd zijn 
op 31 december van het bedoelde jaar.

4. Het totaalbedrag dat de producent van 
fonogrammen opzij moet leggen voor het 
bekostigen van de in lid 3 genoemde 
aanvullende vergoeding, bedraagt minstens 
20 procent van de inkomsten die hij tijdens 
het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarvoor de genoemde vergoeding wordt 
betaald, heeft verkregen, de aftrek van alle 
kosten die rechtstreeks betrekking hebben 
op de administratie van de verlengde 
beschermingstermijn voor het betreffende 
fonografische werk, uit de reproductie, 
verspreiding en toegankelijkmaking van de 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 1 
en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen] /EG, niet langer beschermd zijn 
op 31 december van het bedoelde jaar.

Or. en

Motivering

Het is redelijk dat alvorens producenten van fonogrammen worden verzocht bedragen over te 
maken aan uitvoerende kunstenaars, zij de kosten mogen aftrekken die rechtstreeks verband 
houden met het beheer van de verlengde beschermingstermijn voor de fonografische werken 
in kwestie. Daar kunnen bijvoorbeeld redelijke kosten onder vallen die verband houden met 
BTW-afdrachten, kosten voor royalty's en auteursrecht, productie-, distributie- en 
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marketingkosten en andere bedrijfskosten.

Amendement 78
Hans-Peter Mayer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het totaalbedrag dat de producent van 
fonogrammen opzij moet leggen voor het 
bekostigen van de in lid 3 genoemde 
aanvullende vergoeding, bedraagt minstens 
20 procent van de inkomsten die hij tijdens 
het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarvoor de genoemde vergoeding wordt 
betaald, heeft verkregen uit de reproductie, 
verspreiding en toegankelijkmaking van de 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 1 
en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, niet langer beschermd zijn 
op 31 december van het bedoelde jaar.

4. Het totaalbedrag dat de producent van 
fonogrammen opzij moet leggen voor het 
bekostigen van de in lid 3 genoemde 
aanvullende vergoeding, bedraagt minstens 
20 procent van de netto-inkomsten die hij 
tijdens het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarvoor de genoemde vergoeding wordt 
betaald, heeft verkregen uit de reproductie, 
verspreiding en toegankelijkmaking van de 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 1 
en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, niet langer beschermd zijn 
op 31 december van het bedoelde jaar.

Or. de

Motivering

Het is redelijk dat alvorens producenten van fonogrammen worden verzocht bedragen over te 
maken aan uitvoerende kunstenaars, zij de kosten mogen aftrekken die rechtstreeks verband 
houden met het beheer van de verlengde beschermingstermijn voor de fonografische werken 
in kwestie. Daar kunnen bijvoorbeeld redelijke kosten onder vallen met betrekking tot BTW-
afdrachten, royalty's en auteursrecht, productie-, distributie- en marketingkosten en andere 
bedrijfskosten.
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Amendement 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het totaalbedrag dat de producent van 
fonogrammen opzij moet leggen voor het 
bekostigen van de in lid 3 genoemde 
aanvullende vergoeding, bedraagt minstens 
20 procent van de inkomsten die hij tijdens 
het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarvoor de genoemde vergoeding wordt 
betaald, heeft verkregen uit de reproductie, 
verspreiding en toegankelijkmaking van de 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 1 
en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen] /EG, niet langer beschermd zijn 
op 31 december van het bedoelde jaar.

4. Het totaalbedrag dat de producent van 
fonogrammen opzij moet leggen voor het 
bekostigen van de in lid 3 genoemde 
aanvullende vergoeding, bedraagt minstens 
20 procent van de netto-inkomsten die hij 
tijdens het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarvoor de genoemde vergoeding wordt 
betaald, heeft verkregen uit de reproductie, 
verspreiding en toegankelijkmaking van de 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 1 
en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. /EG, niet langer beschermd 
zijn op 31 december van het bedoelde jaar.

Or. en

Motivering

Het is redelijk dat alvorens producenten van fonogrammen worden verzocht bedragen over te
maken aan uitvoerende kunstenaars, zij de kosten mogen aftrekken die rechtstreeks verband 
houden met het beheer van de verlengde beschermingstermijn voor de fonografische werken 
in kwestie. Daar kunnen bijvoorbeeld redelijke kosten onder vallen die verband houden met 
BTW-afdrachten, kosten voor royalty's en auteursrecht, productie-, distributie- en 
marketingkosten en andere bedrijfskosten.

Amendement 80
Georgios Papastamkos

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

4. Het totaalbedrag dat de producent van 
fonogrammen opzij moet leggen voor het 
bekostigen van de in lid 3 genoemde 
aanvullende vergoeding, bedraagt minstens 
20 procent van de inkomsten die hij tijdens 
het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarvoor de genoemde vergoeding wordt 
betaald, heeft verkregen uit de reproductie, 
verspreiding en toegankelijkmaking van de 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 1 
en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen] /EG, niet langer beschermd zijn 
op 31 december van het bedoelde jaar.

4. Het totaalbedrag dat de producent van 
fonogrammen opzij moet leggen voor het 
bekostigen van de in lid 3 genoemde 
aanvullende vergoeding, bedraagt minstens 
20 procent van de netto-inkomsten die hij 
tijdens het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarvoor de genoemde vergoeding wordt 
betaald, heeft verkregen uit de reproductie, 
verspreiding en toegankelijkmaking van de 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 1 
en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. /EG, niet langer beschermd 
zijn op 31 december van het bedoelde jaar.

Or. en

Motivering

Het is redelijk dat alvorens producenten van fonogrammen worden verzocht bedragen over te 
maken aan uitvoerende kunstenaars, zij de kosten mogen aftrekken die rechtstreeks verband 
houden met het beheer van de verlengde beschermingstermijn voor de fonografische werken 
in kwestie. Daar kunnen bijvoorbeeld redelijke kosten onder vallen die verband houden met 
BTW-afdrachten, kosten voor royalty's en auteursrecht, productie-, distributie- en 
marketingkosten en andere bedrijfskosten.

Amendement 81
Jacques Toubon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen bepalen dat de 
verplichting om minstens 20 procent van 
de inkomsten die een producent van 
fonogrammen tijdens het jaar 
voorafgaande aan het jaar waarvoor de 

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

Or. en

Motivering

Aangezien de overgangsmaatregel (de 20%) wordt berekend over netto-inkomsten, zullen de 
MKB's niet worden opgezadeld met buitensporige kosten en derhalve is het redelijk dat zij 
onder de maatregel vallen om ervoor te zorgen dat alle uitvoerende kunstenaars zullen 
profiteren van deze bedragen.

Amendement 82
Renate Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen bepalen dat de 
verplichting om minstens 20 procent van 
de inkomsten die een producent van 
fonogrammen tijdens het jaar 
voorafgaande aan het jaar waarvoor de 
genoemde vergoeding wordt betaald, heeft 
verkregen uit de reproductie, verspreiding 
en toegankelijkmaking van de 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 

Schrappen
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kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 
1 en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, niet langer beschermd zijn 
op 31 december van het bedoelde jaar, 
niet geldt voor producenten van 
fonogrammen wier totale inkomsten in 
het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarvoor de genoemde vergoeding wordt 
betaald, een minimumbedrag van 
2 miljoen euro niet te boven gaan. 

Or. en

Motivering

De specifieke bepalingen betreffende fonogramproducenten met totale jaarlijkse inkomsten 
van minder dan EUR 2 miljoen zijn niet passend, aangezien de aan de artiesten uit te betalen 
inkomsten overeenkomstig deze overgangsmaatregel in verhouding staan tot de inkomsten 
van de producent. Een dergelijk betaling zal daarom lager zijn in het geval van lagere 
inkomsten voor producenten.

Amendement 83
Jacques Toubon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De lidstaten kunnen bepalen of en in 
welke mate het recht op ontvangst van de 
in lid 3 genoemde jaarlijkse aanvullende 
vergoeding beheerd moet worden door 
maatschappijen voor collectieve 
belangenbehartiging. Wat het beheer 
betreft van rechten met betrekking tot 
diensten die op verzoek worden geleverd 
door omroeporganisaties die hun radio- of 
televisieproducties, waarvan muziek van 
op geoorloofde wijze gepubliceerde 
fonogrammen een integrerend onderdeel 
is, uitzenden, waarborgen de lidstaten dat
de rechten van uitvoerende kunstenaars 
en producenten van fonogrammen om 
toestemming voor dergelijk gebruik te 
geven of te weigeren alleen mogen 
worden uitgeoefend via de maatschappij 
voor collectieve belangenbehartiging die 
is opgericht voor het verzamelen en 
distribueren van de vergoeding voor het 
uitzenden van dergelijke fonogrammen.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Amendement 85
Hartmut Nassauer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De lidstaten kunnen bepalen of en in 
welke mate het recht op ontvangst van de 
in lid 3 genoemde jaarlijkse aanvullende 
vergoeding beheerd moet worden door 
maatschappijen voor collectieve 
belangenbehartiging. Wat het beheer 
betreft van rechten met betrekking tot 
diensten die op verzoek worden geleverd 
door omroeporganisaties die hun radio- of 
televisieproducties, waarvan muziek van 
op geoorloofde wijze gepubliceerde 
fonogrammen een integrerend onderdeel 
is, uitzenden, waarborgen de lidstaten dat 
de rechten van uitvoerende kunstenaars 
en producenten van fonogrammen om 
toestemming voor dergelijk gebruik te 
geven of te weigeren alleen mogen 
worden uitgeoefend via de maatschappij 
voor collectieve belangenbehartiging die 
is opgericht voor het verzamelen en 
distribueren van de vergoeding voor het 
uitzenden van dergelijke fonogrammen.

Or. en

Motivering

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-
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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

Amendement 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 87
Katalin Lévai

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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 
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broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime 
with a mandatory collective licensing scheme for such use.

Amendement 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 89
Nicolae Vlad Popa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien de producent van fonogrammen, 
na het tijdstip waarop de uitvoerende 

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

kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 1 
en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [// /EG, niet langer beschermd 
zijn voor respectievelijk de vastlegging van 
de uitvoering en het fonogram, ervan afziet 
om voldoende exemplaren van het 
fonogram voor verkoop aan te bieden of 
toegankelijk te maken voor het publiek, per 
draad of draadloos, op zodanige wijze dat 
zij voor leden van het publiek op de door 
hen individueel gekozen plaats en tijd 
toegankelijk zijn, of geen gebruik meer 
maakt van doeltreffende technologische 
maatregelen teneinde ontduiking te 
voorkomen, kan de uitvoerende kunstenaar 
het contract voor overdracht of toekenning 
beëindigen, doch uitsluitend na een 
opzegtermijn van ten minste 10 dagen. 
Wanneer een fonogram de vastlegging van 
uitvoeringen van meerdere uitvoerende 
kunstenaars bevat, kunnen de uitvoerende 
kunstenaars hun contracten voor 
overdracht of toekenning slechts
gezamenlijk beëindigen. Indien het 
contract voor overdracht of toekenning 
overeenkomstig de eerste en tweede zin 
beëindigd wordt, vervallen de rechten van 
de producent van fonogrammen op het 
fonogram. 

Or. en

Motivering

Er moet een opzegtermijn zijn alvorens de artiest een contract inzake overdracht kan 
beëindigen teneinde mogelijk misbruik te voorkomen.  

Amendement 90
Sharon Bowles

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



PE416.322v01-00 80/96 AM\757970NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Indien de producent van fonogrammen, 
na toekenning van een verlenging van het 
auteursrecht, ervan afziet om voldoende 
exemplaren van het fonogram voor 
verkoop aan te bieden of toegankelijk te 
maken voor het publiek, per draad of 
draadloos, op zodanige wijze dat zij voor 
leden van het publiek op de door hen 
individueel gekozen plaats en tijd 
toegankelijk zijn, kan de uitvoerende 
kunstenaar enig contract voor overdracht 
of toekenning beëindigen. Wanneer een 
fonogram de vastlegging van uitvoeringen 
van meerdere uitvoerende kunstenaars 
bevat, kunnen de uitvoerende kunstenaars 
hun contracten voor overdracht of 
toekenning slechts gezamenlijk beëindigen. 
Indien het contract voor overdracht of 
toekenning overeenkomstig de eerste en 
tweede zin beëindigd wordt, vervallen de 
rechten van de producent van 
fonogrammen op het fonogram.

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

Indien het fonogram één jaar na
toekenning van een verlengde  
beschermingsduur niet voor het publiek 
toegankelijk is gemaakt, per draad of 
draadloos, op zodanige wijze dat het voor 
leden van het publiek op de door hen 
individueel gekozen plaats en tijd 
toegankelijk is, vervallen de rechten van de 
producenten van fonogrammen op het 
fonogram en de rechten van de uitvoerende 
kunstenaars ten aanzien van de vastlegging 
van hun uitvoering. 
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van hun uitvoering.”. 

Or. en

Motivering

Amendement vloeit voort uit het voorstel voor een registratiesysteem.

Amendement 91
Jacques Toubon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het is niet realistisch om verplicht te stellen dat uitvoerende kunstenaars gezamenlijk 
opereren.

Amendement 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

kunstenaars bevat, kunnen de uitvoerende 
kunstenaars hun contracten voor 
overdracht of toekenning slechts 
gezamenlijk beëindigen. Indien het 
contract voor overdracht of toekenning 
overeenkomstig de eerste en tweede zin 
beëindigd wordt, vervallen de rechten van 
de producent van fonogrammen op dat
fonogram.

Or. en

Motivering

Het is niet realistisch om van de producent van het fonogram te verwachten dat hij iedere 
versie van een fonogram voor verkoop aanbiedt/toegankelijk maakt.  Dit amendement beoogt 
te verduidelijken dat de producent ten minste één versie van een fonogram toegankelijk maakt 
en dat als de producent niet ten minste één versie aanbiedt/toegankelijk maakt, de uitvoerende 
kunstenaar hem mag verzoeken dit te doen, en als hij er niet binnen een redelijke termijn mee 
akkoord gaat dit te doen, de uitvoerende kunstenaar de toekenning van dat fonogram mag 
beëindigen.

Amendement 93
Hans-Peter Mayer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien de producent van fonogrammen, 
na het tijdstip waarop de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 1 
en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, niet langer beschermd zijn 
voor respectievelijk de vastlegging van de 
uitvoering en het fonogram, ervan afziet 
om voldoende exemplaren van het 
fonogram voor verkoop aan te bieden of 
toegankelijk te maken voor het publiek, per 
draad of draadloos, op zodanige wijze dat 

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

publiek, per draad of draadloos, op 
zodanige wijze dat deze voor leden van het 
publiek op de door hen individueel 
gekozen plaats en tijd toegankelijk is, kan 
de uitvoerende kunstenaar de producent 
verzoeken dit te doen. Indien de producent 
niet binnen een redelijke termijn instemt 
met dit verzoek, kan de uitvoerende 
kunstenaar de toekenning van de rechten 
op dat fonogram beëindigen. Wanneer een 
fonogram de vastlegging van uitvoeringen 
van meerdere uitvoerende kunstenaars 
bevat, kunnen de uitvoerende kunstenaars 
hun contracten voor overdracht of afstand 
slechts gezamenlijk beëindigen. Indien de 
overdracht of toekenning overeenkomstig 
de eerste en tweede zin beëindigd wordt, 
vervallen de rechten van de producent van 
fonogrammen op dat fonogram.

Or. de

Motivering

Het is niet realistisch om van de producent van het fonogram te verwachten dat hij iedere 
versie van een fonogram voor verkoop aanbiedt/toegankelijk maakt. Dit amendement beoogt 
te verduidelijken dat de producent ten minste één versie van een fonogram toegankelijk maakt 
en dat als de producent niet ten minste één versie aanbiedt/toegankelijk maakt, de uitvoerende 
kunstenaar hem mag verzoeken dit te doen. Als de producent van fonogrammen er niet binnen 
een redelijke termijn mee akkoord gaat dit te doen, mag de uitvoerende kunstenaar de 
toekenning van dat fonogram beëindigen

Amendement 94
Georgios Papastamkos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien de producent van fonogrammen, 
na het tijdstip waarop de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 

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

fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 1 
en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [// nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, niet langer beschermd zijn 
voor respectievelijk de vastlegging van de 
uitvoering en het fonogram, niet langer
voldoende exemplaren aanbiedt van ten 
minste één versie van het fonogram voor 
verkoop of tenminste één versie van het 
fonogram toegankelijk maakt voor het 
publiek, per draad of draadloos, op 
zodanige wijze dat deze voor leden van het 
publiek op de door hen individueel 
gekozen plaats en tijd toegankelijk is, kan 
de uitvoerende kunstenaar de producent 
verzoeken dit te doen, en indien de 
producent niet binnen een redelijke 
termijn instemt met dit verzoek, kan de 
uitvoerende kunstenaar de toekenning van 
de rechten op dat fonogram beëindigen. 
Wanneer een fonogram de vastlegging van 
uitvoeringen van meerdere uitvoerende 
kunstenaars bevat, kunnen de uitvoerende 
kunstenaars hun contracten voor 
overdracht of toekenning slechts 
gezamenlijk beëindigen. Indien de 
overdracht of toekenning overeenkomstig 
de eerste en tweede zin beëindigd wordt, 
vervallen de rechten van de producent van 
fonogrammen op dat fonogram.

Or. en

Motivering

Het is niet realistisch om van de producent van het fonogram te verwachten dat hij iedere 
versie van een fonogram voor verkoop aanbiedt/toegankelijk maakt.  Dit amendement beoogt 
te verduidelijken dat de producent ten minste één versie van een fonogram toegankelijk maakt 
en dat als de producent niet ten minste één versie aanbiedt/toegankelijk maakt, de uitvoerende 
kunstenaar hem mag verzoeken dit te doen, en als hij er niet binnen een redelijke termijn mee 
akkoord gaat dit te doen, de uitvoerende kunstenaar de toekenning van dat fonogram mag 
beëindigen.



PE416.322v01-00 86/96 AM\757970NL.doc

NL

Amendement 95
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Indien de producent van fonogrammen, 
na het tijdstip waarop de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 1 
en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [// nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, niet langer beschermd zijn 
voor respectievelijk de vastlegging van de 
uitvoering en het fonogram, niet langer
voldoende exemplaren aanbiedt van ten 
minste één versie van het fonogram voor 
verkoop of tenminste één versie van het 
fonogram toegankelijk maakt voor het 
publiek, per draad of draadloos, op 
zodanige wijze dat deze voor leden van het 
publiek op de door hen individueel 
gekozen plaats en tijd toegankelijk is, kan 
de uitvoerende kunstenaar de producent 
verzoeken dit te doen, en indien de 
producent niet binnen een redelijke 
termijn instemt met dit verzoek, kan de 
uitvoerende kunstenaar de toekenning van 
de rechten op dat fonogram beëindigen. 
Wanneer een fonogram de vastlegging van 
uitvoeringen van meerdere uitvoerende 
kunstenaars bevat, kunnen de uitvoerende 
kunstenaars hun contracten voor 
overdracht of toekenning slechts 
gezamenlijk beëindigen. Indien de 
overdracht of toekenning overeenkomstig 
de eerste en tweede zin beëindigd wordt, 
vervallen de rechten van de producent van 
fonogrammen op dat fonogram.

Or. en
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Motivering

Het is niet realistisch om van de producent van het fonogram te verwachten dat hij iedere 
versie van een fonogram voor verkoop aanbiedt/toegankelijk maakt.  Dit amendement beoogt 
te verduidelijken dat de producent ten minste één versie van een fonogram toegankelijk maakt 
en dat als de producent niet ten minste één versie aanbiedt/toegankelijk maakt, de uitvoerende 
kunstenaar hem mag verzoeken dit te doen, en als hij er niet binnen een redelijke termijn mee 
akkoord gaat dit te doen, de uitvoerende kunstenaar de toekenning van dat fonogram mag 
beëindigen.

Amendement 96
Renate Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

vervallen de rechten van de producent van 
fonogrammen op het fonogram.

Or. en

Motivering

Indien een groot aantal artiesten is betrokken bij dezelfde uitvoering, is het niet realistische te 
verwachten dat zij gezamenlijk actie ondernemen. Vijftig jaar na de vastlegging van de 
uitvoering weten de nog levende artiesten misschien niet eens meer wie de andere artiesten 
waren, en zullen niet in staat zijn binnen redelijke termijn contact op te nemen met de andere 
artiesten, noch in staat zijn met hen overeenstemming te bereiken over een gezamenlijke 
maatregel.  Daarom moet individuele actie toegestaan zijn.

Amendement 97
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

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

Amendement 98
Jacques Toubon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 99
Bert Doorn

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het is juist om een langere periode vast te stellen alvorens de rechten te laten vervallen.

Amendement 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om de nieuwe exploitatie van de uitvoering haalbaar te maken nadat de rechten naar hem 
zijn teruggekeerd moet de kunstenaar daadwerkelijk de kans krijgen om te starten met de 
nieuwe exploitatie van de betreffende uitvoering. Eén jaar is te kort voor een artiest om de 
rechten van zijn uitvoering terug te krijgen, een contract te sluiten met een nieuwe producent 
en zijn uitvoering beschikbaar te stellen aan het publiek. Vijf jaar is een redelijker termijn.

Amendement 101
Renate Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het fonogram één jaar na het tijdstip 
waarop de uitvoerende kunstenaar en de 
producent van fonogrammen, krachtens 
artikel 3, leden 1 en 2, in de versie vóór 

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

wijziging bij Richtlijn [//nr. van de 
wijzigingsrichtlijn invoegen]/EG, niet 
langer beschermd zijn voor respectievelijk 
de vastlegging van de uitvoering en het 
fonogram, niet voor het publiek 
toegankelijk is gemaakt, per draad of 
draadloos, op zodanige wijze dat het voor 
leden van het publiek op de door hen 
individueel gekozen plaats en tijd 
toegankelijk is, vervallen de rechten van de 
producenten van fonogrammen op het 
fonogram en de rechten van de uitvoerende 
kunstenaars ten aanzien van de vastlegging 
van hun uitvoering.”.

Or. en

Motivering

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

Amendement 102
Jacques Toubon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Indien een uitvoerende artiest recht 
heeft op periodieke betalingen, worden er 
geen voorschotten of contractueel 
vastgelegde verminderingen afgetrokken 
van de betalingen aan de artiest na het 
moment waarop, krachtens artikel 3, lid 1, 
in de versie vóór wijziging bij Richtlijn 
[//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, de artiest niet langer 
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beschermd is.

Or. en

Motivering

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

Amendement 103
Renate Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
volle percentage contractueel vastgelegde 
royalty's of vergoeding, onbezwaard met 
voorschotten of contractueel vastgelegde 
betalingen, gedurende de verlengde 
termijn wordt uitbetaald aan kunstenaars 
die hun exclusieve rechten hebben 
overdragen aan een producent tegen 
betaling van een geregelde vergoeding.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is essentieel om ervoor te zorgden dat uitvoerende kunstenaars profiteren van 
alle royalty's waar zij gedurende de verlengde periode recht op hebben, in geval van 
weigering door platenlabels omdat voorschotbetalingen aan de uitvoerend kunstenaars nog 
steeds niet terugbetaald zijn. Zonder deze aanvullende bepaling zou de verlenging van de 
beschermingstermijn uiteindelijk alleen gunstig zijn voor een minderheid van prominente 
artiesten.
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Amendement 104
Nicolae Vlad Popa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 1 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“De beschermingstermijn van een 
muziekwerk met tekst bedraagt 70 jaar na 
de dood van de langstlevende van de 
volgende personen, ongeacht of zij al dan 
niet als coauteur zijn aangewezen: de 
tekstschrijver en de componist.”.

“De beschermingstermijn van een 
muziekwerk met tekst verstrijkt met het 
overlijden van de erfgenaam in derde 
graad van de auteur of, indien dit eerder 
plaatsvindt, 70 jaar na de dood van de 
langstlevende van de volgende personen, 
ongeacht of zij al dan niet als coauteur zijn 
aangewezen: de tekstschrijver en de 
componist.”.

Or. en

Motivering

Een langere beschermingsperiode is nodig om te waarborgen dat de erfgenamen van de 
auteur de vergoedingen waar zij recht op hebben ontvangen.  Het is belangrijk om ervoor te 
zorgen dat erfgenamen tot de derde graad van deze rechten kunnen profiteren.

Amendement 105
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 1 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“De beschermingstermijn van een 
muziekwerk met tekst bedraagt 70 jaar na 
de dood van de langstlevende van de 
volgende personen, ongeacht of zij al dan 
niet als coauteur zijn aangewezen: de 
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muziekwerk met tekst bedraagt 70 jaar na 
de dood van de langstlevende van de 
volgende personen: de tekstschrijver en de 
componist.”.
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tekstschrijver en de componist.”.

Or. en

Motivering

Een gezamenlijke verstrijking van de auteursrechten voor woorden en teksten in het geval van 
co-auteurschap is logisch. Indien echter uit gewoonte of door toeval tekst en muziek zijn 
gecombineerd, maar onafhankelijk van elkaar zijn geschreven, moeten ze een eigen 
auteursrechtentermijn hebben, waardoor verschillende combinaties mogelijk worden gemaakt 
(zoals bijvoorbeeld vaak het geval is bij volksliederen).

Amendement 106
Jacques Toubon

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 2 bis
Uiterlijk ...* en vervolgens om de vier jaar 
dient de Commissie bij het Europees 
Parlement, de Raad en het Economisch 
en Sociaal Comité een verslag in over de 
toepassing van deze richtlijn, waarin zij 
onder meer op basis van de door de 
lidstaten verstrekte informatie onderzoekt 
hoe goed de bepalingen die bij de 
herziening van deze richtlijn zijn 
toegevoegd bijdragen aan het bereiken 
van de daarmee beoogde doelen.  De 
Commissie onderzoekt met name of de 
verlenging van de beschermingstermijn 
positieve gevolgen heeft voor de situatie 
van de uitvoerende kunstenaars en de 
muzieksector en of de aanvullende 
maatregelen effectief zijn voor het 
bereiken van deze doelstellingen.
* Drie jaar na de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn."

Or. en
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