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Ändringsförslag 3
Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv – ändringsakt
-

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

Det finns inga skäl att utöka skyddstiden för upphovsrätt på det sätt som kommissionen 
föreslår, eftersom det inte alls skulle förbättra den sociala och konstnärliga situationen för 
utövande konstnärer. Det skulle snarare ge fonogramframställarnas större vinster. Det 
föreslagna direktivet är ett av de värsta exemplen på särskilda intressen som gör sig hörda, 
och det skulle allvarligt skada innovationen och den kreativa strävan i Europa.

Ändringsförslag 4
Katalin Lévai

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt direktiv 2006/116/EG av 
den 12 december 2006 om skyddstiden för 
upphovsrätt och vissa närstående 
rättigheter är skyddstiden för utövande 
konstnärer och fonogramframställare 50 år. 

(1) Enligt direktiv 2006/116/EG av 
den 12 december 2006 om skyddstiden för 
upphovsrätt och vissa närstående 
rättigheter är skyddstiden för utövande 
konstnärer, fonogramframställare och 
filmproducenter 50 år.

Or. en

Motivering

EU måste fortsätta att ge skiv- och filmproducenterna samma skyddstid för närstående 
rättigheter.  Det finns inga politiska, kulturella eller ekonomiska skäl för EU att skydda 
ljudinspelningar längre tid än filmer.  Det är inte motiverat att filmer endast skyddas i 50 år 
medan ljudinspelningar skyddas i 95 år i EU.
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Ändringsförslag 5
Katalin Lévai

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) För filmproducenter inleds 
skyddstiden när den första 
filmupptagningen görs eller när filmen 
visas offentligt för första gången inom 50 
år efter inspelningen.

Or. en

Motivering

EU måste fortsätta att ge skiv- och filmproducenterna samma skyddstid för närstående 
rättigheter.  Det finns inga politiska, kulturella eller ekonomiska skäl för EU att skydda 
ljudinspelningar längre tid än filmer.  Det är inte motiverat att filmer endast skyddas i 50 år 
medan ljudinspelningar skyddas i 95 år i EU. 

Ändringsförslag 6
Bert Doorn

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utövande konstnärer inleder i regel sin 
karriär under unga år och den gällande 
skyddstiden på 50 år för framföranden som 
upptagits på fonogram och för fonogram är 
ofta för kort för att skydda framförandena 
under konstnärernas hela livstid. De 
utövande konstnärerna står därför inför ett 
inkomstbortfall under slutet av sin livstid. 
De kan ofta inte heller lita på sina 
rättigheter att förhindra eller begränsa 
tvivelaktig användning av deras 
framföranden medan de ännu lever.

(5) Utövande konstnärer inleder i regel sin 
karriär under unga år och den gällande 
skyddstiden på 50 år för framföranden som 
upptagits på fonogram och för fonogram är 
ofta för kort för att skydda framförandena 
under konstnärernas hela livstid. De 
utövande konstnärerna står därför inför ett 
inkomstbortfall under slutet av sin livstid. 
De kan ofta inte heller lita på sina 
rättigheter att förhindra eller begränsa 
tvivelaktig användning av deras 
framföranden medan de ännu lever. Därför 
föreskrivs härmed ett system enligt vilket 
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skyddstiden för ett verk upphör antingen 
50 år efter upptagningen eller det 
offentliga framförandet, eller i och med 
den utövande konstnärens frånfälle, 
beroende på vilken period som är längst.

Or. en

Motivering

I enlighet med ändringsförslaget till artikel 3.1.

Ändringsförslag 7
Jacques Toubon

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utövande konstnärer inleder i regel sin 
karriär under unga år och den gällande 
skyddstiden på 50 år för framföranden som 
upptagits på fonogram och för fonogram
är ofta för kort för att skydda 
framförandena under konstnärernas hela 
livstid. De utövande konstnärerna står 
därför inför ett inkomstbortfall under slutet 
av sin livstid. De kan ofta inte heller lita på 
sina rättigheter att förhindra eller begränsa 
tvivelaktig användning av deras
framföranden medan de ännu lever.

(5) Utövande konstnärer inleder i regel sin 
karriär under unga år och den gällande 
skyddstiden på 50 år för upptagning av 
framföranden är ofta för kort för att skydda 
framförandena under konstnärernas hela 
livstid. De utövande konstnärerna står 
därför inför ett inkomstbortfall under slutet 
av sin livstid. De kan ofta inte heller lita på 
sina rättigheter att förhindra eller begränsa 
tvivelaktig användning av deras 
framföranden medan de ännu lever.

Or. en

Motivering

Alla utövande konstnärers kreativa bidrag bör erkännas, och detta bör också återspeglas vid 
ändringen av direktivet. Därför bör förslagets tillämpningsområde utvidgas, så att utövande 
konstnärer kan dra nytta av den förlängda skyddstiden även för sina audiovisuella verk. 
Alltså föreslås det nu att skillnaden mellan upptagning av ett framförande på ett fonogram 
eller på något annat sätt ska utgå. (Anknyter till det ändringsförslag som hänför sig till artikel 
3.1 i direktiv 2006/116/EG.)
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Ändringsförslag 8
Renate Weber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utövande konstnärer inleder i regel sin 
karriär under unga år och den gällande 
skyddstiden på 50 år för framföranden som 
upptagits på fonogram och för fonogram
är ofta för kort för att skydda 
framförandena under konstnärernas hela 
livstid. De utövande konstnärerna står 
därför inför ett inkomstbortfall under slutet 
av sin livstid. De kan ofta inte heller lita på 
sina rättigheter att förhindra eller begränsa 
tvivelaktig användning av deras 
framföranden medan de ännu lever.

(5) Utövande konstnärer inleder i regel sin 
karriär under unga år och den gällande 
skyddstiden på 50 år för upptagning av 
framföranden är ofta för kort för att skydda 
framförandena under konstnärernas hela 
livstid. De utövande konstnärerna står 
därför inför ett inkomstbortfall under slutet 
av sin livstid. De kan ofta inte heller lita på 
sina rättigheter att förhindra eller begränsa 
tvivelaktig användning av deras 
framföranden medan de ännu lever.

Or. en

Motivering

Alla utövande konstnärers kreativa bidrag bör erkännas, och detta bör också återspeglas vid 
ändringen av direktivet. Därför bör förslagets tillämpningsområde utvidgas, så att också 
utövande konstnärer kan dra nytta av den förlängda skyddstiden också för sina audiovisuella 
verk. Alltså föreslås det nu att skillnaden mellan upptagning av ett framförande på ett 
fonogram eller på något annat sätt ska utgå (anknyter till det ändringsförslag som hänför sig 
till artikel 3.1 i direktiv 2006/116/EG).

Ändringsförslag 9
Jacques Toubon

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kommissionen uppmanas att, på 
samma sätt som den gjort för 
musikindustrin, inleda en 
konsekvensanalys rörande situationen för 
den europeiska audiovisuella industrin, 
för att se om det finns behov av att 
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förlänga skyddstiden för upphovsrätten 
för den audiovisuella industrins 
producenter och programföretag.

Or. en

Ändringsförslag 10
Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kommissionen bör inleda en 
konsekvensanalys för att se om det finns 
behov av att utöka den skyddstid som för 
närvarande tillämpas inom den 
audiovisuella industrin (utövande 
konstnärer, producenter och 
programföretag).

Or. en

Motivering

Kommissionen har inte genomfört någon riktig konsekvensanalys innan den lagt fram sitt 
förslag, och anger inte heller exempelvis vem som ska betala för de vinster som kommer att 
tillfalla musikindustrin till följd av den förlängda skyddstiden för upphovsrätten. 

Man bör göra en ny konsekvensanalys för att utvärdera det verkliga behovet av att förlänga 
skyddstiden för den audiovisuella industrin.

Ändringsförslag 11
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kommissionen uppmanas att, på 
samma sätt som den gjort för 
musikindustrin, inleda en 
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konsekvensanalys rörande situationen för 
den europeiska audiovisuella industrin, 
för att se om det finns behov av att 
förlänga skyddstiden för upphovsrätten 
för den audiovisuella industrin (utövande 
konstnärer, producenter och 
programföretag).

Or. en

Ändringsförslag 12
Bert Doorn

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Skyddstiden för upptagningar av 
framföranden och för fonogram bör 
därför förlängas till 95 år efter 
utgivningen av ett fonogram och det 
framförande som finns upptaget på det. 
Om fonogrammet eller det framförande 
som finns upptaget på det inte har utgivits 
inom de 50 första åren ska skyddstiden 
löpa under 95 år från det första offentliga 
framförandet.

utgår

Or. en

Motivering

Själva förlängningen av skyddstiden skulle i första hand gynna produktionsbolag och kända 
artister. Innan denna förlängning föreslagits har dessutom inte de kostnadsmässiga 
konsekvenserna för vare sig konsumenter eller programföretag utretts ordentligt. 
Förlängningen kommer förmodligen att leda till ökade kostnader. Det föreslagna 
ändringsförslaget avser att skapa balans mellan rättsinnehavarnas och användarnas 
intressen.
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Ändringsförslag 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Skyddstiden för upptagningar av 
framföranden och för fonogram bör 
därför förlängas till 95 år efter 
utgivningen av ett fonogram och det 
framförande som finns upptaget på det. 
Om fonogrammet eller det framförande 
som finns upptaget på det inte har utgivits 
inom de 50 första åren ska skyddstiden 
löpa under 95 år från det första offentliga 
framförandet.

utgår

Or. en

Motivering

Förlängningen av skyddstiden skulle i första hand gynna produktionsbolag och kända 
artister. Artisternas inkomster är i första hand en avtalsmässig fråga, och inte en 
upphovsrättslig fråga. Faktum är att artister skulle vara tvungna att dela på det fasta 
beloppet bestående av insamlade licensavgifter med många fler rättsinnehavare enligt detta 
förslag. Innan denna förlängning föreslagits har dessutom inte de kostnadsmässiga 
konsekvenserna för vare sig konsumenter eller programföretag utretts ordentligt. 
Förlängningen kommer förmodligen att leda till ökade kostnader.

Ändringsförslag 14
Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Skyddstiden för upptagningar av 
framföranden och för fonogram bör därför 
förlängas till 95 år efter utgivningen av ett 
fonogram och det framförande som finns 
upptaget på det. Om fonogrammet eller 
det framförande som finns upptaget på 
det inte har utgivits inom de 50 första 

(7) Skyddstiden för upptagningar av 
framföranden bör därför förlängas. Om den 
utövande konstnären fortfarande lever vid 
utgången av den skyddstid som nu 
tillämpas i enlighet med direktiv 
2006/116/EG bör 
uppföranderättigheterna fortsätta att gälla 
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åren ska skyddstiden löpa under 95 år 
från det första offentliga framförandet.

så länge den utövande konstnären lever.

Or. en

Motivering

Förlängningen bör endast avse de utövande konstnärerna, och endast fram till deras 
frånfälle. Förslaget återspeglar gällande grekisk lagstiftning, som inte har harmoniserats. 
Kommissionen har angett att den avstått från att vidta verkställighetsåtgärder gentemot 
Grekland eftersom den anser att Greklands bestämmelser är att föredra framför den 
befintliga harmoniserade lagstiftningen. Det finns inte skäl att förlänga skyddstiden för 
fonogramframställare. 50 år är, med råge, en tillräckligt lång period för att ta igen 
investeringar. 

Ändringsförslag 15
Jacques Toubon

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Skyddstiden för upptagningar av 
framföranden och för fonogram bör därför 
förlängas till 95 år efter utgivningen av ett 
fonogram och det framförande som finns 
upptaget på det. Om fonogrammet eller 
det framförande som finns upptaget på 
det inte har utgivits inom de 50 första 
åren ska skyddstiden löpa under 95 år 
från det första offentliga framförandet.

(7) Skyddstiden för upptagningar av 
framföranden och för fonogram bör därför
förlängas till 95 år efter den relevanta 
utgångstidpunkten.

Or. en

Motivering

Alla utövande konstnärers kreativa bidrag bör erkännas, och detta bör också återspeglas vid 
ändringen av direktivet. Därför bör förslagets tillämpningsområde utvidgas, så att utövande 
konstnärer kan dra nytta av den förlängda skyddstiden även för sina audiovisuella verk. 
Alltså föreslås det nu att skillnaden mellan upptagning av ett framförande på ett fonogram 
eller på något annat sätt ska utgå. (Anknyter till det ändringsförslag som hänför sig till artikel 
3.1 i direktiv 2006/116/EG.)
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Ändringsförslag 16
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Skyddstiden för upptagningar av 
framföranden och för fonogram bör därför 
förlängas till 95 år efter utgivningen av ett 
fonogram och det framförande som finns 
upptaget på det. Om fonogrammet eller 
det framförande som finns upptaget på 
det inte har utgivits inom de 50 första 
åren ska skyddstiden löpa under 95 år 
från det första offentliga framförandet.

(7) Skyddstiden för upptagningar av 
framföranden bör därför kunna förlängas 
till 95 år om ersättningen är otillräcklig.
Ansökan om sådan förlängning bör 
endast få göras av den utövande 
konstnären eller dennes dödsbo och bör 
ställas till Byrån för harmonisering inom 
den inre marknaden. Det bör fastställas 
enkla regler om de villkor som ska 
uppfyllas för att skyddstiden automatiskt 
ska förlängas.

Or. en

Motivering

Förslaget avser införandet av ett registreringssystem för förlängningar, grundat på 
otillräcklig ersättning. Detta för att minimera förlängningarna och se till att de är relevanta i 
förhållande till om de behövs och om de förmodas göra nytta.

Ändringsförslag 17
Renate Weber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Skyddstiden för upptagningar av 
framföranden och för fonogram bör därför 
förlängas till 95 år efter utgivningen av ett 
fonogram och det framförande som finns 
upptaget på det. Om fonogrammet eller det 
framförande som finns upptaget på det inte 
har utgivits inom de 50 första åren ska 
skyddstiden löpa under 95 år från det första 
offentliga framförandet.

(7) Skyddstiden för upptagningar av 
framföranden och för inspelningar bör 
därför förlängas till 95 år efter utgivningen 
av en inspelning och det framförande som 
finns upptaget på den. Om inspelningen
eller det framförande som finns upptaget 
på den inte har utgivits inom de 50 första 
åren ska skyddstiden löpa under 95 år från 
det första offentliga framförandet.
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Or. en

Motivering

Alla utövande konstnärers kreativa bidrag bör erkännas, och detta bör också återspeglas vid 
ändringen av direktivet. Därför bör förslagets tillämpningsområde utvidgas, så att utövande 
konstnärer kan dra nytta av den förlängda skyddstiden även för sina audiovisuella verk. 
Alltså föreslås det nu att skillnaden mellan upptagning av ett framförande på ett fonogram 
eller på något annat sätt ska utgå (anknyter till det ändringsförslag som hänför sig till artikel 
3.1 i direktiv 2006/116/EG).

Ändringsförslag 18
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Under den förlängda skyddstiden för 
upphovsrätt bör licensrättigheter kunna 
tillämpas. Dessutom bör licenser vara 
gratis för vissa offentliga spelningar eller 
offentliga framföranden där högst 250 
personer förväntas närvara. Det bör inte 
tas ut någon avgift för privat kopiering.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är förenlig både med kommissionens förslag och med en förlängning 
genom registrering. Licensberedskap ska vara en förutsättning för en förlängning, då detta 
leder till större fördelar. Royaltyn för dessa fall har ännu inte förhandlats fram. Enligt 
förslaget bör det finnas vissa automatiska, kostnadsfria licenser för att inte lägga några 
hinder i vägen för ”nostalgifester” och liknande evenemang som är populära bland små 
privata enheter och välgörenhetsevenemang för att samla in pengar. 
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Ändringsförslag 19
Katalin Lévai

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Rättigheterna för de producenter som 
gör en första filmupptagning ska också 
förlängas till 95 år efter att filmen visas 
offentligt. Om filmen ännu inte har visats 
offentligt inom 50 år ska skyddstiden 
förlängas till 95 år från den första 
offentliga visningen av filmen.

Or. en

Motivering

EU måste fortsätta att ge skiv- och filmproducenterna samma skyddstid för närstående 
rättigheter. Det finns inga politiska, kulturella eller ekonomiska skäl för EU att skydda 
ljudinspelningar längre tid än filmer.  Därför bör skyddstiden för filmproducenternas 
upphovsrätt också förlängas från 50 till 95 år.

Ändringsförslag 20
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) När utövande konstnärer inleder ett 
avtalsförhållande med en 
fonogramframställare måste de i regel 
överlåta sina ensamrätter till återgivning, 
distribution, uthyrning och 
tillhandahållande av upptagningarna till 
fonogramframställaren. I utbyte får de 
utövande konstnärerna ett förskott på 
royalties och börjar få betalningar först 
efter att fonogramframställaren har tjänat 
in förskottet och gjort eventuella avdrag 
enligt avtalet. Utövande konstnärer som 
medverkar i bakgrunden och som inte 

utgår
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omnämns i listan över medverkande 
(”icke-etablerade artister”) överlåter i 
regel sina ensamrätter mot en 
engångsbetalning (icke-återkommande 
betalning). 

Or. en

Motivering

Detta är inte en nödvändig del av registreringssystemet.

Ändringsförslag 21
Jacques Toubon

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) När utövande konstnärer inleder ett 
avtalsförhållande med en 
fonogramframställare måste de i regel 
överlåta sina ensamrätter till återgivning, 
distribution, uthyrning och 
tillhandahållande av upptagningarna till 
fonogramframställaren. I utbyte får de 
utövande konstnärerna ett förskott på 
royalties och börjar få betalningar först 
efter att fonogramframställaren har tjänat 
in förskottet och gjort eventuella avdrag 
enligt avtalet. Utövande konstnärer som 
medverkar i bakgrunden och som inte 
omnämns i listan över medverkande 
(”icke-etablerade artister”) överlåter i regel 
sina ensamrätter mot en engångsbetalning 
(icke-återkommande betalning).

(8) När utövande konstnärer inleder ett 
avtalsförhållande med en 
fonogramframställare måste de i regel 
överlåta sina ensamrätter till återgivning, 
distribution, uthyrning och 
tillhandahållande av upptagningarna till 
fonogramframställaren. I utbyte får de 
utövande konstnärerna ett förskott på 
royalties och börjar få betalningar först 
efter att fonogramframställaren har tjänat 
in förskottet och gjort eventuella avdrag 
enligt avtalet. Utövande konstnärer som 
medverkar i bakgrunden och som inte 
omnämns i listan över medverkande 
(”icke-etablerade artister”) och vissa andra 
utövande konstnärer som omnämns i 
listan över medverkande (”etablerade 
artister”) överlåter i regel sina ensamrätter 
mot en engångsbetalning (icke-
återkommande betalning).

Or. en
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Motivering

Vissa utövande konstnärer vilkas namn omnämns i listan över medverkande som ”etablerade 
artister” överlåter sina ensamrätter mot en engångsbetalning. Dessa utövande konstnärer 
bör också erhålla tilläggsersättning.

Ändringsförslag 22
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att undvika oklarhet angående 
rättsläget bör det föreskrivas att i 
avsaknad av klara indikationer på 
motsatsen ska en avtalsbaserad 
överlåtelse eller upplåtelse av rättigheter 
till upptagningen av ett framförande, 
avtalad före det datum då 
medlemsstaterna senast ska anta åtgärder 
för att genomföra direktivet, fortsätta att 
gälla under den förlängda skyddstiden. 

utgår

Or. en

Motivering

Detta är inte en nödvändig del av registreringssystemet, eftersom det möjliggör en 
omförhandling.

Ändringsförslag 23
Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att undvika oklarhet angående 
rättsläget bör det föreskrivas att i 
avsaknad av klara indikationer på 
motsatsen ska en avtalsbaserad 

(9) För att se till att det snarare är de 
utövande konstnärerna, och inte 
skivproducenterna, som gynnas av den 
förlängda skyddstiden bör det föreskrivas 
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överlåtelse eller upplåtelse av rättigheter 
till upptagningen av ett framförande, 
avtalad före det datum då 
medlemsstaterna senast ska anta åtgärder 
för att genomföra direktivet, fortsätta att 
gälla under den förlängda skyddstiden.

att alla eventuella befintliga avtal som 
tillgrips för att förlänga skyddstiden inte 
har någon verkan i fråga om skyddstidens 
förlängning från 50 år till livstid.

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.

Ändringsförslag 24
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) En rad kompletterande 
övergångsåtgärder bör införas för att 
säkerställa att utövande konstnärer, som 
har överlåtit sina ensamrätter till 
fonogramframställare före förlängningen 
av skyddstiden, omfattas av fördelarna 
med förlängningen. Dessa åtgärder ska 
tillämpas på sådana avtal mellan 
utövande konstnärer och 
fonogramframställare som fortsätter att 
vara i kraft under den förlängda 
skyddstiden.

utgår

Or. en
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Motivering

Detta är inte en nödvändig del av registreringssystemet.

Ändringsförslag 25
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) En första kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att 
fonogramframställarna ska vara skyldiga 
att minst en gång om året avdela minst 
20 % av intäkterna från ensamrätterna till 
distribution, återgivning och 
tillhandahållande av fonogram som i 
avsaknad av förlängd skyddstid och till 
följd av tidpunkten för lagenlig utgivning 
eller lagenligt offentligt framförande inte 
längre skyddas av upphovsrätt. 

utgår

Or. en

Motivering

Detta är inte en nödvändig del av registreringssystemet, även om den är förenlig. Eftersom 
det handlar om små kvantiteter är det förmodligen inte värt besväret.

Ändringsförslag 26
Sajjad Karim

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) En första kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att 
fonogramframställarna ska vara skyldiga 
att minst en gång om året avdela minst 
20 % av intäkterna från ensamrätterna till 

(11) En första kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att 
fonogramframställarna ska vara skyldiga 
att minst en gång om året avdela minst 
20 % av intäkterna – efter avdrag av alla 
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distribution, återgivning och 
tillhandahållande av fonogram som i 
avsaknad av förlängd skyddstid och till 
följd av tidpunkten för lagenlig utgivning 
eller lagenligt offentligt framförande inte 
längre skyddas av upphovsrätt.

kostnader som har ett direkt samband 
med förvaltningen av den förlängda 
skyddstiden för fonogrammen i fråga –
från ensamrätterna till distribution, 
återgivning och tillhandahållande av 
fonogram som i avsaknad av förlängd 
skyddstid och till följd av tidpunkten för 
lagenlig utgivning eller lagenligt offentligt 
framförande inte längre skyddas av 
upphovsrätt.

Or. en

Motivering

Det är rimligt att fonogramframställarna får dra av kostnader som har ett direkt samband 
med förvaltningen av den förlängda skyddstiden för fonogrammen i fråga, innan de åläggs 
föra över några belopp till de utövande konstnärerna. Dessa kostnader kan exempelvis 
inbegripa momsbetalningar och rimliga kostnader för royalty och upphovsrätt, produktion, 
distribution och marknadsföring samt andra driftskostnader, men bara de kostnader som har 
ett direkt samband med den förlängda skyddstiden.

Ändringsförslag 27
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) En första kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att 
fonogramframställarna ska vara skyldiga 
att minst en gång om året avdela minst 
20 % av intäkterna från ensamrätterna till 
distribution, återgivning och 
tillhandahållande av fonogram som i 
avsaknad av förlängd skyddstid och till 
följd av tidpunkten för lagenlig utgivning 
eller lagenligt offentligt framförande inte 
längre skyddas av upphovsrätt.

(11) En första kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att 
fonogramframställarna ska vara skyldiga 
att minst en gång om året avdela minst 
20 % av nettointäkterna från 
ensamrätterna till distribution, återgivning 
och tillhandahållande av fonogram som i 
avsaknad av förlängd skyddstid och till 
följd av tidpunkten för lagenlig utgivning 
eller lagenligt offentligt framförande inte 
längre skyddas av upphovsrätt.

Or. de
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Motivering

Det är rimligt att fonogramframställarna får dra av kostnader som har ett direkt samband 
med förvaltningen av den förlängda skyddstiden för fonogrammen i fråga, innan de åläggs 
föra över några belopp till de utövande konstnärerna. Detta skulle exempelvis kunna 
inkludera momsbetalningar och rimliga kostnader för royalty, upphovsrätt, produktion, 
distribution och marknadsföring, dock endast de kostnader som har en direkt koppling till 
förlängningen av skyddstiden. 

Ändringsförslag 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) En första kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att 
fonogramframställarna ska vara skyldiga 
att minst en gång om året avdela minst 
20 % av intäkterna från ensamrätterna till 
distribution, återgivning och 
tillhandahållande av fonogram som i 
avsaknad av förlängd skyddstid och till 
följd av tidpunkten för lagenlig utgivning 
eller lagenligt offentligt framförande inte 
längre skyddas av upphovsrätt.

(11) En första kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att 
fonogramframställarna ska vara skyldiga 
att minst en gång om året avdela minst 
20 % av nettointäkterna från 
ensamrätterna till distribution, återgivning 
och tillhandahållande av fonogram som i 
avsaknad av förlängd skyddstid och till 
följd av tidpunkten för lagenlig utgivning 
eller lagenligt offentligt framförande inte 
längre skyddas av upphovsrätt.

Or. en

Motivering

  Det är rimligt att fonogramframställarna får dra av kostnader som har ett direkt samband 
med förvaltningen av den förlängda skyddstiden för fonogrammen i fråga, innan de åläggs 
föra över några belopp till de utövande konstnärerna. Dessa kostnader kan exempelvis 
inbegripa momsbetalningar och rimliga kostnader för royalty och upphovsrätt, produktion, 
distribution och marknadsföring samt andra driftskostnader, men bara de kostnader som har 
ett direkt samband med den förlängda skyddstiden.
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Ändringsförslag 29
Georgios Papastamkos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) En första kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att 
fonogramframställarna ska vara skyldiga 
att minst en gång om året avdela minst 
20 % av intäkterna från ensamrätterna till 
distribution, återgivning och 
tillhandahållande av fonogram som i 
avsaknad av förlängd skyddstid och till 
följd av tidpunkten för lagenlig utgivning 
eller lagenligt offentligt framförande inte 
längre skyddas av upphovsrätt.

(11) En första kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att 
fonogramframställarna ska vara skyldiga 
att minst en gång om året avdela minst 
20 % av nettointäkterna från 
ensamrätterna till distribution, återgivning 
och tillhandahållande av fonogram som i 
avsaknad av förlängd skyddstid och till 
följd av tidpunkten för lagenlig utgivning 
eller lagenligt offentligt framförande inte 
längre skyddas av upphovsrätt.

Or. en

Motivering

Det är rimligt att fonogramframställarna får dra av kostnader som har ett direkt samband 
med förvaltningen av den förlängda skyddstiden för fonogrammen i fråga, innan de åläggs 
föra över några belopp till de utövande konstnärerna. Dessa kostnader kan exempelvis 
inbegripa momsbetalningar och rimliga kostnader för royalty och upphovsrätt, produktion, 
distribution och marknadsföring samt andra driftskostnader, men bara de kostnader som har 
ett direkt samband med den förlängda skyddstiden.

Ändringsförslag 30
Jacques Toubon

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Den första kompletterande 
övergångsåtgärden bör inte föra med sig 
en oproportionerlig administrativ börda 
för små och medelstora 
fonogramframställare. Därför ska 
medlemsstaterna ha frihet att medge 
undantag för vissa fonogramframställare 

utgår
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som bedöms vara små och medelstora på 
grundval av den årsintäkt som genererats 
genom det kommersiella utnyttjandet av 
fonogram.

Or. en

Motivering

Eftersom den kompletterande övergångsåtgärden (20 %) kommer att utgå från 
nettointäkterna kommer det inte att bli några oproportionerliga kostnader för små och 
medelstora företag. För att alla utövande konstnärer ska få del av dessa belopp är det rimligt 
att de små och medelstora företagen omfattas av åtgärden.

Ändringsförslag 31
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Detta är inte en nödvändig del av registreringssystemet. Att skälet utgår är också förenligt 
med kommissionens förslag, för att ge det en allmän tillämpning.
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Ändringsförslag 32
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Detta är inte en nödvändig del av registreringssystemet.

Ändringsförslag 33
Jacques Toubon

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Dessa belopp ska reserveras 
uteslutande för utövande konstnärer vars 
framföranden är upptagna på fonogram och 
som har överlåtit sina rättigheter till 
fonogramframställare mot en 
engångsbetalning. Belopp som har avdelats 

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

på detta sätt ska minst en gång om året 
fördelas individuellt till dessa utövande 
konstnärer. Medlemsstaterna bör se till att 
fördelningen av dessa belopp anförtros 
insamlingsorganisationer som företräder 
utövande konstnärer. Det är tillåtet att 
tillämpa nationella regler om intäkter som 
inte får fördelas.

Or. en

Motivering

För att förenkla förvaltningen bör insamlingsorganisationerna ges ansvaret för att förvalta 
den årliga tilläggsersättningen. (Anknyter till det ändringsförslag som hänför sig till artikel 
10a.5 (ny) i direktiv 2006/116/EG.)

Ändringsförslag 34
Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Dessa belopp ska reserveras 
uteslutande för utövande konstnärer vars 
framföranden är upptagna på fonogram och 
som har överlåtit sina rättigheter till 
fonogramframställare mot en 
engångsbetalning. Belopp som har avdelats 
på detta sätt ska minst en gång om året 
fördelas individuellt till icke-etablerade 
utövande konstnärer. Medlemsstaterna får 
kräva att fördelningen av dessa belopp 
anförtros insamlingsorganisationer som 
företräder utövande konstnärer. När 
fördelningen av dessa belopp anförtros 
rättighetsförvaltande organisationer är det 
tillåtet att tillämpa nationella regler om 
intäkter som inte får fördelas. 
Insamlingsorganisationernas viktigaste 
roll måste vara att bevara den kulturella 
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mångfalden, i enlighet med principerna i 
Unescos allmänna deklaration om 
kulturell mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 35
Renate Weber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att förenkla förvaltningen bör insamlingsorganisationerna ges ansvaret för att förvalta 
den årliga tilläggsersättningen. (Anknyter till det ändringsförslag som hänför sig till artikel 
10a.5 (ny) i direktiv 2006/116/EG.)
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Ändringsförslag 36
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Enligt artikel 5 i direktiv 2006/115 
om uthyrnings- och utlåningsrättigheter 
avseende upphovsrättsligt skyddade verk 
och om upphovsrätten närstående 
rättigheter har dock utövande konstnärer 
redan en oeftergivlig rätt till skälig 
ersättning för uthyrning av bl.a. 
fonogram. Enligt avtalspraxis överlåter 
utövande konstnärer i regel inte heller till 
fonogramframställarna sina rättigheter 
att kräva en enda skälig ersättning för 
utsändning och offentligt framförande
enligt artikel 8.2 i direktiv 2006/115/EG 
och att kräva skälig ersättning för 
återgivningar för privat användning 
enligt artikel 5.2 b i direktiv 2001/29/EG. 
Vid beräkningen av det totalbelopp som 
en fonogramframställare ska avdela för 
betalning av tilläggsersättningen får 
därför inte medtas sådana intäkter som 
fonogramframställaren har haft från 
uthyrning av fonogram och från en enda 
skälig betalning för utsändning och 
offentligt framförande och från skälig 
ersättning för privat kopiering. 

utgår

Or. en

Motivering

Detta är inte en nödvändig del av registreringssystemet.
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Ändringsförslag 37
Jacques Toubon

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att se till att utövande 
konstnärer, som överlåter sina 
ensamrätter till en producent mot 
regelbunden betalning eller ersättning, 
verkligen gynnas av den förlängda
skyddstiden ska medlemsstaterna se till att 
royalty eller ersättning utan avdrag för 
förskottsbetalningar eller avtalsenliga 
avdrag betalas till utövande konstnärer 
under förlängningstiden.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är nödvändig för att de utövande konstnärerna ska få den royalty de har 
rätt till under förlängningstiden om ett skivbolag skulle vägra att betala ut royalty på grund 
av att det inte har tjänat in det förskott som betalats ut till konstnären. Om inte denna 
kompletterande bestämmelse införs kommer förlängningen av skyddstiden endast att gynna ett 
fåtal av de etablerade artisterna.

Ändringsförslag 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) En andra kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att rättigheterna 
till upptagning av framförandet ska 
återgå till den utövande konstnären om en 
fonogramframställare inte saluför 
tillräckligt antal exemplar av ett fonogram 
som utan en förlängning inte längre skulle 
skyddas av upphovsrätt, eller inte gör ett 
sådant fonogram tillgängligt för 

(15) En andra kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att om en 
fonogramframställare inte längre saluför 
tillräckligt antal exemplar av åtminstone 
en version av ett fonogram som utan en 
förlängning inte längre skulle skyddas av 
upphovsrätt, eller inte gör åtminstone en 
version av ett sådant fonogram tillgänglig
för allmänheten, kan den utövande 
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allmänheten. Därför ska 
fonogramframställarens rättigheter till 
fonogrammet upphöra, för att undvika en 
situation där dessa rättigheter skulle 
existera parallellt med den utövande 
konstnärens rättigheter till upptagningen av 
framförandet medan de senare rättigheterna 
inte längre överlåts eller upplåts till 
fonogramframställaren.

konstnären begära att framställaren ska 
göra detta, och om 
fonogramframställaren inte går med på 
att uppfylla det kravet inom rimlig tid kan 
den utövande konstnären säga upp 
upplåtelsen av rättigheterna till 
upptagning av det framförandet. Därför 
ska fonogramframställarens rättigheter till 
det fonogrammet upphöra, för att undvika 
en situation där dessa rättigheter skulle 
existera parallellt med den utövande 
konstnärens rättigheter till upptagningen av 
framförandet medan de senare rättigheterna 
inte längre överlåts eller upplåts till 
fonogramframställaren.

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att utgå från att fonogramframställaren ska saluföra och göra alla 
versioner av ett fonogram tillgängliga.  Detta ändringsförslag klargör att framställaren måste 
göra åtminstone en version tillgänglig, och innebär att den utövande konstnären – om en 
framställare inte saluför och gör åtminstone en version tillgänglig – kan be framställaren att 
göra detta och sedan säga upp upplåtelsen av rättigheterna till fonogrammet om 
framställaren inte inom rimlig tid går med på att uppfylla kravet.

Ändringsförslag 39
Georgios Papastamkos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) En andra kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att rättigheterna 
till upptagning av framförandet ska 
återgå till den utövande konstnären om en 
fonogramframställare inte saluför 
tillräckligt antal exemplar av ett fonogram 
som utan en förlängning inte längre skulle 
skyddas av upphovsrätt, eller inte gör ett 
sådant fonogram tillgängligt för 
allmänheten. Därför ska 

(15) En andra kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att om en 
fonogramframställare inte längre saluför 
tillräckligt antal exemplar av åtminstone 
en version av ett fonogram som utan en 
förlängning inte längre skulle skyddas av 
upphovsrätt, eller inte gör åtminstone en 
version av ett sådant fonogram tillgänglig
för allmänheten, kan den utövande 
konstnären begära att framställaren ska 
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fonogramframställarens rättigheter till 
fonogrammet upphöra, för att undvika en 
situation där dessa rättigheter skulle 
existera parallellt med den utövande 
konstnärens rättigheter till upptagningen av 
framförandet medan de senare rättigheterna 
inte längre överlåts eller upplåts till 
fonogramframställaren.

göra detta, och om 
fonogramframställaren inte går med på 
att uppfylla det kravet inom rimlig tid kan 
den utövande konstnären säga upp 
upplåtelsen av rättigheterna till 
upptagning av det framförandet. Därför 
ska fonogramframställarens rättigheter till
det fonogrammet upphöra, för att undvika 
en situation där dessa rättigheter skulle 
existera parallellt med den utövande 
konstnärens rättigheter till upptagningen av 
framförandet medan de senare rättigheterna 
inte längre överlåts eller upplåts till 
fonogramframställaren.

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att utgå från att fonogramframställaren ska saluföra och göra alla 
versioner av ett fonogram tillgängliga.  Detta ändringsförslag klargör att framställaren måste 
göra åtminstone en version tillgänglig, och innebär att den utövande konstnären – om en 
framställare inte saluför och gör åtminstone en version tillgänglig – kan be framställaren att 
göra detta och sedan säga upp upplåtelsen av rättigheterna till fonogrammet om 
framställaren inte inom rimlig tid går med på att uppfylla kravet.

Ändringsförslag 40
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) En andra kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att rättigheterna 
till upptagning av framförandet ska 
återgå till den utövande konstnären om en 
fonogramframställare inte saluför 
tillräckligt antal exemplar av ett fonogram 
som utan en förlängning inte längre skulle 
skyddas av upphovsrätt, eller inte gör ett 
sådant fonogram tillgängligt för 
allmänheten. Därför ska 
fonogramframställarens rättigheter till 

(15) En andra kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att om en 
fonogramframställare inte längre saluför 
tillräckligt antal exemplar av åtminstone 
en version av ett fonogram som utan en 
förlängning inte längre skulle skyddas av 
upphovsrätt, eller inte gör åtminstone en 
version av ett sådant fonogram tillgänglig
för allmänheten.  I det fallet kan den 
utövande konstnären begära att 
framställaren ska göra detta, och om 
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fonogrammet upphöra, för att undvika en 
situation där dessa rättigheter skulle 
existera parallellt med den utövande 
konstnärens rättigheter till upptagningen av 
framförandet medan de senare rättigheterna 
inte längre överlåts eller upplåts till 
fonogramframställaren.

fonogramframställaren inte går med på 
att uppfylla det kravet inom rimlig tid kan 
den utövande konstnären säga upp 
upplåtelsen av rättigheterna till 
upptagning av det framförandet. Därför 
ska fonogramframställarens rättigheter till 
det fonogrammet upphöra, för att undvika 
en situation där dessa rättigheter skulle 
existera parallellt med den utövande 
konstnärens rättigheter till upptagningen av 
framförandet medan de senare rättigheterna 
inte längre överlåts eller upplåts till 
fonogramframställaren.

Or. de

Motivering

Det är inte lämpligt att utgå ifrån att fonogramframställaren ska saluföra och göra alla 
versioner av ett fonogram tillgängliga. Detta ändringsförslag klargör att framställaren måste 
göra åtminstone en version tillgänglig, och innebär att den utövande konstnären – om en 
framställare inte saluför och gör åtminstone en version tillgänglig – kan be framställaren att 
göra detta och sedan säga upp upplåtelsen av rättigheterna till fonogrammet om 
framställaren inte uppfyller kravet inom rimlig tid.

Ändringsförslag 41
Sajjad Karim

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) En andra kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att rättigheterna 
till upptagning av framförandet ska 
återgå till den utövande konstnären om en 
fonogramframställare inte saluför 
tillräckligt antal exemplar av ett fonogram 
som utan en förlängning inte längre skulle 
skyddas av upphovsrätt, eller inte gör ett 
sådant fonogram tillgängligt för 
allmänheten. Därför ska 
fonogramframställarens rättigheter till 
fonogrammet upphöra, för att undvika en 

(15) En andra kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att om en 
fonogramframställare inte längre saluför 
tillräckligt antal exemplar av åtminstone 
en version av ett fonogram som utan en 
förlängning inte längre skulle skyddas av
upphovsrätt, eller inte längre gör 
åtminstone en version av ett sådant 
fonogram tillgänglig för allmänheten, kan 
den utövande konstnären begära att 
framställaren ska göra detta, och om 
fonogramframställaren inte går med på 
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situation där dessa rättigheter skulle 
existera parallellt med den utövande 
konstnärens rättigheter till upptagningen av 
framförandet medan de senare rättigheterna 
inte längre överlåts eller upplåts till 
fonogramframställaren.

att uppfylla det kravet inom rimlig tid kan 
den utövande konstnären säga upp 
upplåtelsen av rättigheterna till 
upptagning av det framförandet. Därför 
ska fonogramframställarens rättigheter till 
det fonogrammet upphöra, för att undvika 
en situation där dessa rättigheter skulle 
existera parallellt med den utövande 
konstnärens rättigheter till upptagningen av 
framförandet medan de senare rättigheterna 
inte längre överlåts eller upplåts till 
fonogramframställaren.

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att utgå från att fonogramframställaren ska saluföra och göra alla 
versioner av ett fonogram tillgängliga.  Detta ändringsförslag klargör att framställaren måste 
göra åtminstone en version tillgänglig, och innebär att den utövande konstnären – om en 
framställare inte saluför och gör åtminstone en version tillgänglig – kan be framställaren att 
göra detta och sedan säga upp upplåtelsen av rättigheterna till fonogrammet om 
framställaren inte inom rimlig tid går med på att uppfylla kravet.

Ändringsförslag 42
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) En andra kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att rättigheterna 
till upptagning av framförandet ska återgå 
till den utövande konstnären om en 
fonogramframställare inte saluför 
tillräckligt antal exemplar av ett fonogram 
som utan en förlängning inte längre skulle 
skyddas av upphovsrätt, eller inte gör ett 
sådant fonogram tillgängligt för 
allmänheten. Därför ska 
fonogramframställarens rättigheter till 
fonogrammet upphöra, för att undvika en 
situation där dessa rättigheter skulle 

(15) En kompletterande övergångsåtgärd 
bör vara att rättigheterna till upptagning av 
framförandet ska återgå till den utövande 
konstnären om en fonogramframställare 
inte saluför tillräckligt antal exemplar av 
ett fonogram som utan en förlängning inte 
längre skulle skyddas av upphovsrätt, eller 
inte gör ett sådant fonogram tillgängligt för 
allmänheten. Därför ska 
fonogramframställarens rättigheter till 
fonogrammet upphöra, för att undvika en 
situation där dessa rättigheter skulle 
existera parallellt med den utövande 
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existera parallellt med den utövande 
konstnärens rättigheter till upptagningen av 
framförandet medan de senare rättigheterna 
inte längre överlåts eller upplåts till 
fonogramframställaren.

konstnärens rättigheter till upptagningen av 
framförandet medan de senare rättigheterna 
inte längre överlåts eller upplåts till 
fonogramframställaren.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs om föregående skäl utgår till följd av att de inte är nödvändiga 
för registreringssystemet.

Ändringsförslag 43
Sajjad Karim

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Denna kompletterande 
övergångsåtgärd bör också säkerställa att 
ett fonogram inte längre är skyddat när det 
inte görs tillgängligt för allmänheten efter 
en viss tidsperiod efter förlängningen, 
eftersom rättsinnehavarna inte utnyttjar det 
eller eftersom fonogramframställaren eller 
de utövande konstnärerna inte kan hittas 
eller identifieras. Om den utövande 
konstnären, efter att ha återfått 
upphovsrätten, har haft rimlig tid på sig 
för att göra fonogrammet tillgängligt för 
allmänheten – och om fonogrammet utan 
förlängningen inte längre skulle vara 
skyddat – och fonogrammet inte görs 
tillgängligt för allmänheten, bör 
rättigheterna till fonogrammet och till 
upptagningen av framförandet upphöra.

(16) Denna kompletterande 
övergångsåtgärd bör också säkerställa att 
ett fonogram inte längre är skyddat när det 
inte görs tillgängligt för allmänheten efter 
en viss tidsperiod efter förlängningen, 
eftersom rättsinnehavarna inte utnyttjar det 
eller eftersom fonogramframställaren eller 
de utövande konstnärerna inte kan hittas 
eller identifieras.

Or. en

Motivering

”Use it or lose it”-klausulen ska skydda de utövande konstnärernas rättigheter och 
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säkerställa att fonogramframställare inte otillbörligen inskränker deras rättigheter. Detta 
uppnås genom skäl 15, medan de ytterligare åtgärderna i skäl 16 inte ger de utövande 
konstnärerna några fördelar och i många fall kommer att leda till att de utövande 
konstnärerna missgynnas.

Ändringsförslag 44
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Denna kompletterande 
övergångsåtgärd bör också säkerställa att 
ett fonogram inte längre är skyddat när det 
inte görs tillgängligt för allmänheten efter 
en viss tidsperiod efter förlängningen, 
eftersom rättsinnehavarna inte utnyttjar det 
eller eftersom fonogramframställaren eller 
de utövande konstnärerna inte kan hittas 
eller identifieras. Om den utövande 
konstnären, efter att ha återfått 
upphovsrätten, har haft rimlig tid på sig för 
att göra fonogrammet tillgängligt för 
allmänheten – och om fonogrammet utan 
förlängningen inte längre skulle vara 
skyddat – och fonogrammet inte görs 
tillgängligt för allmänheten, bör 
rättigheterna till fonogrammet och till 
upptagningen av framförandet upphöra.

(16) Denna kompletterande 
övergångsåtgärd bör också säkerställa att 
ett fonogram inte längre är skyddat när det 
inte görs tillgängligt för allmänheten efter 
en viss tidsperiod efter förlängningen, 
eftersom rättsinnehavarna inte utnyttjar det 
eller eftersom fonogramframställaren eller 
de utövande konstnärerna inte kan hittas 
eller identifieras. Om den utövande 
konstnären, efter att ha återfått 
upphovsrätten, har haft rimlig tid på sig för 
att göra fonogrammet tillgängligt för 
allmänheten – och om fonogrammet utan 
förlängningen inte längre skulle vara 
skyddat – och fonogrammet inte görs 
tillgängligt för allmänheten, bör 
rättigheterna till fonogrammet och till 
upptagningen av framförandet upphöra. 
När en förlängning upphör ska Byrån för 
harmonisering inom den inre marknaden 
offentliggöra detta på sin webbplats, och 
efter en tillräckligt lång period kan 
offentliggörandet avlägsnas från 
webbplatsen.  

Or. en

Motivering

I ett registreringssystem bör alla förändringar vad gäller status offentliggöras. I 
registreringssystemet är ”use it or lose it”-klausulen fortfarande lämplig för att eliminera 
rättigheter som inte används. Uppgifter om förlängningar som har upphävts behöver inte 
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sparas efter en rimlig tidsperiod.

Ändringsförslag 45
Renate Weber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) En tredje kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara en fullständig 
nystart för att skapa jämvikt i de avtal 
genom vilka utövande konstnärer 
överlåter sina ensamrätter till en 
producent mot betalning av regelbunden 
ersättning. I detta syfte bör 
medlemsstaterna vidta lämpliga 
lagstiftningsåtgärder för att se till att full 
avtalsenlig royalty eller ersättning, utan 
avdrag för förskottsbetalningar eller 
avtalsenliga avdrag, betalas till de berörda 
utövande konstnärerna under 
förlängningstiden.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är nödvändig för att de utövande konstnärerna ska få den royalty de har 
rätt till under förlängningstiden om ett skivbolag skulle vägra att betala ut royalty på grund 
av att det inte har tjänat in det förskott som betalats ut till konstnären. Om inte denna 
kompletterande bestämmelse införs kommer förlängningen av skyddstiden endast att gynna ett 
fåtal av de etablerade artisterna.

Ändringsförslag 46
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att uppmuntra utövande 
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konstnärer att se till att erhålla ersättning 
under den nu gällande skyddstiden på 
50 år bör samtliga nya avtal innehålla en 
klausul som gör det möjligt för de 
utövande konstnärerna att få rätt att 
utnyttja fonogram själva eller, som kan bli 
fallet, tillsammans med andra utövande 
konstnärer som de samarbetat med, om 
fonogrammet inte görs tillgängligt för 
allmänheten under en femårsperiod. 

Or. en

Motivering

Inkomsten under den första skyddstiden för upphovsrätten är viktigast och bör uppmuntras.

Ändringsförslag 47
Hartmut Nassauer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Eftersom målen med de 
kompletterande åtgärderna inte i tillräcklig 
grad kan nås av medlemsstaterna, då 
nationella åtgärder inom området antingen 
leder till störning av 
konkurrensförhållandena eller påverkar 
räckvidden för de ensamrätter som en 
fonogramframställare har enligt 
gemenskapens lagstiftning, och därför 
bättre kan nås på gemenskapsnivå, får 
gemenskapen vidta åtgärder, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen, enligt samma 
artikel, går detta direktiv inte längre än vad 
som är nödvändigt för att nå dessa mål.

(17) Eftersom målen med de 
kompletterande åtgärderna inte i tillräcklig 
grad kan nås av medlemsstaterna, då 
nationella åtgärder inom området antingen 
leder till störning av 
konkurrensförhållandena eller påverkar 
räckvidden för de ensamrätter som en 
fonogramframställare har enligt 
gemenskapens lagstiftning, och därför 
bättre kan nås på gemenskapsnivå, får 
gemenskapen vidta åtgärder, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen, enligt samma 
artikel, går detta direktiv inte längre än vad 
som är nödvändigt för att nå dessa mål. Till 
de kompletterande övergångsåtgärderna 
hör också ett obligatoriskt gemensamt 
tillvaratagande av utövande konstnärers 
och fonogramframställares rättigheter i 
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samband med att programföretag, i form 
av beställtjänster i radio eller TV, 
utsänder deras verk, i vilka musik från 
fonogram som lagligen getts ut bildar en 
oupplösligt förbunden del. Detta system 
för förvaltning av gemensamma 
rättigheter kompletterar det system för 
ersättning av utsändningar av fonogram 
som lagligen getts ut, vilket inrättats med 
stöd av artikel 8.2 i direktiv 2006/115/EG, 
samt garanterar att de utövande 
konstnärer och fonogramframställare 
som berörs får en skälig andel av 
ersättningarna även för att radio- och TV-
produktioner används i form av 
beställtjänster, under hela skyddstiden för 
fonogram som lagligen getts ut.

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. 

Ändringsförslag 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Till de kompletterande 
övergångsåtgärderna hör ett obligatoriskt 
gemensamt tillvaratagande av utövande 
konstnärers och fonogramframställares 
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rättigheter i samband med att 
programföretag, i form av beställtjänster i 
radio eller TV, utsänder deras verk, i vilka 
musik från fonogram som lagligen getts 
ut bildar en oupplösligt förbunden del. 
Detta system för förvaltning av 
gemensamma rättigheter kompletterar det 
system för ersättning av utsändningar av 
fonogram som lagligen getts ut, vilket
inrättats med stöd av artikel 8.2 i direktiv 
2006/115/EG, samt garanterar att de 
utövande konstnärer och 
fonogramframställare som berörs får en 
skälig andel av ersättningarna för att 
radio- och TV-produktioner används i 
form av beställtjänster, under hela
skyddstiden för fonogram som lagligen 
getts ut.

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.

Ändringsförslag 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Till de kompletterande 
övergångsåtgärderna hör också ett 
obligatoriskt gemensamt tillvaratagande 
av utövande konstnärers och 
fonogramframställares rättigheter i 
samband med att programföretag, i form 
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av beställtjänster i radio eller TV, 
utsänder deras verk, i vilka musik från 
fonogram som lagligen getts ut bildar en 
oupplösligt förbunden del. Detta system 
för förvaltning av gemensamma 
rättigheter kompletterar det system för 
ersättning av utsändningar av fonogram 
som lagligen getts ut, vilket inrättats med 
stöd av artikel 8.2 i direktiv 2006/115/EG, 
samt garanterar att de utövande 
konstnärer och fonogramframställare 
som berörs får en skälig andel av 
ersättningarna även för att radio- och TV-
produktioner används i form av 
beställtjänster, under hela skyddstiden för 
fonogram som lagligen getts ut. 

Or. en

Motivering

Förlängningen av skyddstiden för utövande konstnärer och fonogramframställare bidrar till 
ökade administrativa svårigheter för radio- och televisionsföretagen när det gäller att få de 
rättigheter som krävs för att deras produktioner ska kunna användas i form av beställtjänster, 
särskilt deras arkiv. För att uppnå både en effektiv förvaltning av rättigheter, i enlighet med 
skäl 26 i 2001 års direktiv om upphovsrätt, och en rättvis andel för alla rättighetsinnehavare 
även för beställtjänster i samband med radio- och TV-produktioner, bör detta 
ersättningssystem därför kompletteras med ett obligatoriskt gemensamt royaltysystem för 
sådan användning.

Ändringsförslag 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Till de kompletterande 
övergångsåtgärderna hör ett obligatoriskt 
gemensamt tillvaratagande av utövande 
konstnärers och fonogramframställares 
rättigheter i samband med att 
programföretag, i form av beställtjänster i 
radio eller TV, utsänder deras verk, i vilka 
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musik från fonogram som lagligen getts 
ut bildar en oupplösligt förbunden del.
Detta system för förvaltning av 
gemensamma rättigheter kompletterar det 
system för ersättning av utsändningar av 
fonogram som lagligen getts ut, vilket 
inrättats med stöd av artikel 8.2 i direktiv 
2006/115/EG, samt garanterar att de 
utövande konstnärer och 
fonogramframställare som berörs får en 
skälig andel av ersättningarna även för 
att radio- och TV-produktioner används i 
form av beställtjänster, under hela 
skyddstiden för fonogram som lagligen 
getts ut.

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.

Ändringsförslag 51
Jacques Toubon

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Följaktligen är harmoniseringen av 
skyddstiden för musikverk med text 
ofullständig, något som ger upphov till 
hinder för den fria rörligheten för varor och 
tjänster, exempelvis när det gäller kollektiv 
rättighetsförvaltning över nationsgränserna.

(19) Följaktligen är harmoniseringen av 
skyddstiden för musikverk med text 
ofullständig, något som ger upphov till 
hinder för den fria rörligheten för varor och 
tjänster, exempelvis när det gäller kollektiv 
rättighetsförvaltning över nationsgränserna. 
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För att se till att sådana hinder avskaffas 
bör samma harmoniserade skyddstid 
tillämpas i samtliga medlemsstater för alla 
verk som omfattas av ett skydd den [datum 
då detta direktiv träder i kraft].

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag syftar till att harmonisera bestämmelserna om gemensamt skrivna 
verk för att avskaffa befintliga hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster och för 
att underlätta gränsöverskridande rättigheter. Ändringsförslaget syftar till att klargöra att 
bestämmelsen bör tillämpas så snart direktivet träder i kraft, och den bör tillämpas för 
samtliga verk som fortfarande omfattas av ett skydd i EU vid den tidpunkten. 

Ändringsförslag 52
Renate Weber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Efter att utövande konstnärer 
överlåtit sina ensamrätter vad gäller 
tillgängliggörande genom beställtjänster 
till producenter, bör de ha en oeftergivlig 
rätt till skälig ersättning för 
användningen av deras inspelade 
framföranden genom beställtjänster. 
Denna rättighet bör tillämpas i linje med 
den uthyrningsrättighet som fastställs i 
direktiv 2006/115/EG. En 
konsekvensanalys bör genomföras för att 
se hur denna mekanism kan införlivas i 
EU-lagstiftningen på bästa sätt.

Or. en

Motivering

Although on-demand and near-on-demand services are of increasing importance, very few 
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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.

Ändringsförslag 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Förlängningen av skyddstiden skulle i första hand gynna produktionsbolag och kända 
artister. Artisternas inkomster är i första hand en avtalsmässig fråga, och inte en 
upphovsrättslig fråga. Faktum är att artister skulle vara tvungna att dela på det fasta 
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beloppet bestående av insamlade licensavgifter med många fler rättsinnehavare enligt detta 
förslag. Innan denna förlängning föreslagits har dessutom inte de kostnadsmässiga 
konsekvenserna för vare sig konsumenter eller programföretag utretts ordentligt. 
Förlängningen kommer förmodligen att leda till ökade kostnader.

Ändringsförslag 54
Sharon Bowles

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Denna mening bör utgå och istället bör den automatiska förlängningen ersättas med ett 
registreringssystem som anpassas efter de fall där de utövande konstnärerna inte erhåller 
tillräcklig ersättning. 
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Ändringsförslag 55
Jacques Toubon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Dock gäller att ”Dock gäller att om en upptagning av 
framförandet har publicerats lagligt inom 
denna tid, ska dessa rättigheter upphöra 95 
år från dagen för den första lagliga 
utgivningen.

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

Om ingen laglig publicering har ägt rum 
under den period som anges i första 
meningen och om en upptagning av 
framförandet lagligen har framförts
offentligt inom denna tid, ska dessa 
rättigheter upphöra 95 år efter dagen för 
det första lagliga offentliga framförandet.”

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

Or. en

Motivering

Det bör erkännas att alla utövande konstnärer ger ett kreativt bidrag och detta bör också 
komma fram vid ändringen av direktivet. Därför bör förslaget utökas, så att alla utövande 
konstnärer kan dra nytta av den förlängda skyddstiden. Alltså föreslås det nu att skillnaden 
mellan upptagning av ett framförande på ett fonogram respektive på något annat sätt ska 
utgå. Likaså bör tidpunkten från och med vilken skyddet ska börja gälla beräknas på samma 
sätt både för de utövande konstnärernas rättigheter och för framställarnas rättigheter (såsom 
det föreskrivs i artikel 3.2).
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Ändringsförslag 56
Bert Doorn

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– om en upptagning av framförandet i 
annan form än på ett fonogram lagligen ges 
ut eller lagligen framförs offentligt inom 
denna tid, ska rättigheterna upphöra

– 50 år från dagen för den första 
utgivningen eller det första offentliga 
framförandet, beroende på vilken dag som 
infaller först, eller

– på den utövande konstnärens dödsdag,
beroende på vilken period som är längst,

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

– om en upptagning av framförandet på ett 
fonogram lagligen ges ut eller lagligen 
framförs offentligt inom denna tid, ska 
rättigheterna upphöra

– 50 år från dagen för den första 
utgivningen eller det första offentliga 
framförandet, beroende på vilken dag som 
infaller först,

– på den utövande konstnärens dödsdag,
beroende på vilken period som är längst.”

Or. en

Motivering

Bara en förlängning av skyddstiden skulle framför allt gynna produktionsbolag och kända 
artister. Dessutom har inte konsekvenserna i termer av kostnader utretts ordentligt – varken 
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för konsumenter eller programföretag – innan denna förlängning föreslogs, som förmodligen 
kommer att leda till ökade kostnader. Den föreslagna ändringen syftar till att skapa balans 
mellan rättsinnehavarnas och användarnas intressen.

Ändringsförslag 57
Eva Lichtenberger

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Dock gäller att ”Dock gäller att

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

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

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

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

Om en utövande konstnär emellertid 
fortfarande lever vid utgången av denna 
period ska dennes rättigheter fortsatt 
bestå till hans eller hennes dödsdag.”

Or. en

Motivering

Förlängningen bör tillämpas endast på utövande konstnärer och endast till deras dödsdag. 
Detta förslag återspeglar rådande lagstiftning i Grekland, som inte har harmoniserats. 
Kommissionen har markerat att den inte kommer att vidta verkställighetsåtgärder gentemot 
Grekland, eftersom den anser att Greklands bestämmelser är att föredra framför befintlig 
harmoniserad lagstiftning. Ingen förlängning är motiverad för fonogramframställare med 
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tanke på att 50 år är en tillräcklig period, med råge, när det gäller att få tillbaka det som 
investerats.

Ändringsförslag 58
Nicolae Vlad Popa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– om en upptagning av framförandet i 
annan form än på ett fonogram lagligen ges 
ut eller lagligen framförs offentligt inom 
denna tid, ska rättigheterna upphöra 100 år
från dagen för den första utgivningen eller 
det första offentliga framförandet, 
beroende på vilken dag som infaller först,

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

– om en upptagning av framförandet på ett 
fonogram lagligen ges ut eller lagligen 
framförs offentligt inom denna tid, ska 
rättigheterna upphöra 100 år från dagen för 
den första utgivningen eller det första 
offentliga framförandet, beroende på vilken 
dag som infaller först.”

Or. en

Motivering

En förlängning av skyddstiden krävs för att utövande konstnärer och deras arvingar ska 
kunna få sina rättmätiga inkomster.
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Ändringsförslag 59
Renate Weber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Dock gäller att ”Dock gäller att om en upptagning av 
framförandet har publicerats lagligt inom 
denna tid, ska dessa rättigheter upphöra 95 
år från dagen för den första lagliga 
utgivningen.

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

Om ingen laglig publicering har ägt rum 
under den period som anges i första 
meningen och om en upptagning av 
framförandet lagligen har framförts
offentligt inom denna tid, ska dessa 
rättigheter upphöra 95 år efter dagen för 
det första lagliga offentliga framförandet.”

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

Or. en

Motivering

Det bör erkännas att alla utövande konstnärer ger ett kreativt bidrag och detta bör också 
komma fram vid ändringen av direktivet. Därför bör förslaget utökas, så att alla utövande 
konstnärer kan dra nytta av den förlängda skyddstiden. Alltså föreslås det nu att skillnaden 
mellan upptagning av ett framförande på ett fonogram respektive på något annat sätt ska 
utgå. Likaså bör tidpunkten från och med vilken skyddet ska börja gälla beräknas på samma 
sätt både för de utövande konstnärernas rättigheter och för framställarnas rättigheter (såsom 
det föreskrivs i artikel 3.2).
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Ändringsförslag 60
Bert Doorn

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Bara en förlängning av skyddstiden skulle framför allt gynna produktionsbolag och kända 
artister. Dessutom har inte konsekvenserna i termer av kostnader utretts ordentligt – varken 
för konsumenter eller programföretag – innan denna förlängning föreslogs, som förmodligen 
kommer att leda till ökade kostnader. Den föreslagna ändringen syftar till att skapa balans 
mellan rättsinnehavarnas och användarnas intressen.

Ändringsförslag 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Förlängningen av den upphovsrättsliga skyddstiden skulle framför allt gynna 
produktionsbolag och kända artister. Artisters inkomster är främst en avtalsfråga, inte en 
upphovsrättslig fråga. Faktum är att artister skulle vara tvungna att dela på den fasta 
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summan med insamlade royaltyavgifter med många fler rättsinnehavare enligt detta förslag. 
Dessutom har inte konsekvenserna i termer av kostnader utretts ordentligt – vare sig för 
konsumenter eller för programföretag – innan denna förlängning föreslogs, som förmodligen 
kommer att leda till ökade kostnader.

Ändringsförslag 62
Sharon Bowles

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Utgår till förmån för ett registreringssystem som bygger på bristande ersättning till den 
utövande konstnären. 

Ändringsförslag 63
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 3 ska följande läggas till som 
punkt 2a:
(2a) Förlängning på grund av inkorrekt 
ersättning
En förlängning av skyddstiden för 
upphovsrätt till 95 år kan göras på grund 
av inkorrekt ersättning till den utövande 
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konstnären. Ansökan om sådan 
förlängning får endast göras av den 
utövande konstnären eller dennes dödsbo 
och ska ställas till Byrån för 
harmonisering inom den inre marknaden. 
När en förlängning av upphovsrätten 
beviljas ska den offentliggöras av Byrån 
för harmonisering inom den inre 
marknaden, som ska föra ett webbregister 
i detta syfte.  Alla kopior av upptagningen 
på vilka förlängningen är tillämplig ska –
fysiskt, elektroniskt eller digitalt – förses 
med en angivelse av skyddstiden för 
upphovsrätten.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 64
Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2a(nytt)
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 3 ska följande läggas till som 
punkt 2a:
(2a) Om en upptagning av ett 
framförande på ett fonogram någon gång 
har tillgängliggjorts för allmänheten 
genom försäljning av kopior eller på 
annat sätt, eller framförts offentligt, men 
man slutar göra detta fonogram 
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tillgängligt för allmänheten, via tråd eller 
trådlöst, på sådant sätt att allmänheten 
kan nå det från den plats och på tid den 
själv väljer under en period på tre år, ska 
de utövande konstnärer vars 
framföranden ingår i fonogrammet 
i fråga ha rätt att uppmana 
fonogramframställaren att överlåta alla 
rättigheter i samband med fonogrammet 
och framförandena till de utövande 
konstnärerna.
Om innehavaren av sådana rättigheter 
inte överlåter rättigheterna frivilligt inom 
tre månader efter det att en sådan 
begäran mottagits ska rättigheterna 
betraktas som överlåtna på ovannämnda 
sätt. Ingen ersättning ska utgå.
När ett fonogram omfattar mer än en 
utövande konstnärs framföranden kan 
denna rättighet utövas kollektivt av alla de 
utövande konstnärerna eller individuellt 
av de enskilda utövande konstnärerna; 
när rättigheten utövas individuellt av en 
enskild utövande konstnär måste dock 
rättigheterna överlåtas till en 
insamlingsorganisation.

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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Ändringsförslag 65
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) I artikel 3 ska följande läggas till som 
punkt 2b:
(2b) Den förlängda tidsperioden ska 
omfattas av licensberedskap. Dessutom 
ska en fri version av licensberedskap 
finnas om vilken ansökan inte måste 
göras och för vilken 
insamlingsorganisationer och andra inte 
får ta ut eller införa avgifter, närmare 
bestämt i följande fall:
a) Privata klubbsändningar eller 
sändningar i sociala sammanhang som 
inte involverar mer än 250 personer.
b) Privat kopiering eller uppgradering till 
nya eller andra tekniska plattformar.
För att tveksamheter ska undvikas får 
inga upphovsrättsliga avgifter tas ut 
under den förlängda tidsperioden.

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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Ändringsförslag 66
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2c (nytt)
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 3 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) I artikel 3 ska följande läggas till som 
punkt 2c:
(2c) Utövande konstnärer ska ha en 
moralisk rättighet kopplad till sitt 
framförande som är oförytterlig och ska 
gälla i 95 år. Den moraliska rättigheten 
ger utövande konstnärer och deras 
dödsbon rätten att
a) sätta stopp för ifrågasättbar 
användning och störningar av deras 
framföranden,
b) ta del av royaltybetalningar utan 
avdrag under perioder av förlängd 
upphovsrätt.

Or. en

Motivering

Detta innebär att det blir möjligt för utövande konstnärer att förhindra inkorrekt användning 
av sina framträdanden under hela sin livstid och att konstnärerna under förlängda 
skyddstider har en grundläggande rätt till royalty utan avdrag. Denna bestämmelse är 
förenlig med såväl kommissionens förslag som en registreringsbaserad förlängning.

Ändringsförslag 67
Katalin Lévai

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2d) Följande punkt ska införas:
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”I den andra meningen i artikel 3.3 ska 
siffran ”50” ersättas med siffran ”95”.”

Or. en

Motivering

Enligt direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter 
löper skiv- och filmproducenters rättigheter ut efter 50 år. I direktivet behandlas dessa båda 
rättigheter parallellt. I direktivet framhålls även att upphovsrätten och närstående rättigheter 
bör ges en hög skyddsnivå, eftersom dessa rättigheter säkerställer att skapandet upprätthålls 
och utvecklas, vilket är av intresse för kulturindustrin och samhället i dess helhet. 

Ändringsförslag 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I artikel 10 ska följande punkt 5 
läggas till: ”5.

utgår

"5. Artikel 3.1 och 3.2 som de ändrats 
genom direktiv [// infoga: 
ändringsdirektivets nummer] ska fortsätta 
att gälla enbart för upptagningar av 
framföranden och fonogram för vilka den 
utövande konstnären och 
fonogramframställaren fortfarande 
omfattas av skydd, med stöd av dessa 
bestämmelser, den [infoga datum före 
vilket medlemsstaterna ska införliva 
ändringsdirektivet, såsom anges i artikel 2 
nedan].”

Or. en

Motivering

Denna punkt är kopplad till artikel 3.1 och 3.2. Om de punkterna ska utgå måste även denna 
utgå.
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Ändringsförslag 69
Bert Doorn

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I artikel 10 ska följande punkt 5 
läggas till: ”5.

utgår

"5. Artikel 3.1 och 3.2 som de ändrats 
genom direktiv [// infoga: 
ändringsdirektivets nummer] ska fortsätta 
att gälla enbart för upptagningar av 
framföranden och fonogram för vilka den 
utövande konstnären och 
fonogramframställaren fortfarande 
omfattas av skydd, med stöd av dessa 
bestämmelser, den [infoga datum före 
vilket medlemsstaterna ska införliva 
ändringsdirektivet, såsom anges i artikel 2 
nedan].”

Or. en

Motivering

Strykningen sker i överensstämmelse med artikel 3.1 och 3.2.

Ändringsförslag 70
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – point 3
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I artikel 10 ska följande punkt 5 
läggas till: ”5.

utgår
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"5. Artikel 3.1 och 3.2 som de ändrats 
genom direktiv [// infoga: 
ändringsdirektivets nummer] ska fortsätta 
att gälla enbart för upptagningar av 
framföranden och fonogram för vilka den 
utövande konstnären och 
fonogramframställaren fortfarande 
omfattas av skydd, med stöd av dessa 
bestämmelser, den [infoga datum före 
vilket medlemsstaterna ska införliva 
ändringsdirektivet, såsom anges i artikel 2 
nedan].”

Or. en

Motivering

Denna punkt förhindrar en retroaktiv förlängning. I ett registreringssystem som i grund och 
botten är en ny rättighet som bygger på inkorrekt ersättning kan en förlängning efter 
löptidens utgång godtas förutsatt att lämpliga garantier finns. 

Ändringsförslag 71
Klaus-Heiner Lehne

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Artikel 3.1 och 3.2 som de ändrats 
genom direktiv [// infoga: 
ändringsdirektivets nummer] ska fortsätta 
att gälla enbart för upptagningar av 
framföranden och fonogram för vilka den 
utövande konstnären och 
fonogramframställaren fortfarande 
omfattas av skydd, med stöd av dessa 
bestämmelser, den [infoga datum före 
vilket medlemsstaterna ska införliva 
ändringsdirektivet, såsom anges i artikel 2 
nedan].”

”5. Förlängningen av skyddstiden enligt 
artikel 3 som den ändrats genom direktiv 
[// infoga: ändringsdirektivets nummer] ska 
gälla enbart för sådana rättigheter som 
uppstått sedan den 1 januari 2009.”

Or. de
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Motivering

Den nya förlängningen av skyddstider bör inledas och vara giltig endast för de rättigheter 
som uppstått sedan den 1 januari 2009 och framåt. Detta ger berörda parter utrymme för 
anpassning till den nya rättsliga situationen.

Ändringsförslag 72
Eva Lichtenberger

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

2. Punkterna 3–6 i denna artikel ska gälla 
avtal om överlåtelse eller upplåtelse som 
fortsätter att gälla efter den tidpunkt då 
utövande konstnären och 
fonogramframställare med stöd av 
artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före 
ändring genom direktiv [// infoga: detta 
ändringsdirektivs nummer]/EG inte 
längre skulle åtnjuta skydd vad gäller 
upptagningen av framförandet respektive 
fonogrammet.

2. När en utövande konstnär inte har 
överlåtit förvaltningen av sina rättigheter 
till en insamlingsorganisation vad gäller 
den ytterligare skyddstid som medges 
genom detta direktiv, ska den 
insamlingsorganisation som förvaltar 
rättigheter av samma kategori sägas ha 
mandat att förvalta konstnärens 
rättigheter. Den utövande konstnären ska 
behålla sina moraliska rättigheter.
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3. När ett avtal om överlåtelse eller 
upplåtelse ger den utövande konstnären 
rätt att kräva en engångsersättning ska 
den utövande konstnären ha rätt till en 
årlig tilläggsersättning från 
fonogramframställaren för varje helt år 
under vilket den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd vad gäller upptagandet av 
framförandet respektive fonogrammet.

3. Insamlingsorganisationen ska 
distribuera intäkter som den tar emot till 
följd av utnyttjandet av fonogram på ett 
rättvist sätt och under beaktande av typen 
och omfattningen när det gäller bidragen 
från de utövande konstnärer vars 
skyddade framträdanden ingår i ett 
fonogram.

4. Det totalbelopp som en 
fonogramframställare ska avdela för 
betalning av den tilläggsersättning som 
avses i punkt 3 ska motsvara minst 20 % 
av de intäkter som denne under året före 
utbetalningen av den nämnda 
ersättningen har erhållit från återgivning, 
distribution och tillhandahållande av de 
fonogram för vilka den utövande 
konstnären och fonogramframställaren 
enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före 
ändring genom direktiv [// infoga: detta 
ändringsdirektivs nummer]/EG inte 
längre skulle åtnjuta skydd 
den 31 december det nämnda året.
Medlemsstaterna får föreskriva att en 
fonogramframställare vars samlade 
intäkter under året före utbetalningen av 
den nämnda ersättningen inte överskrider 
2 miljoner euro, inte ska åläggas att 
avdela minst 20 % av de intäkter som 
denne har erhållit under året före 
utbetalningen av den nämnda 
ersättningen från återgivning, distribution 
och tillhandahållande av de fonogram för 
vilka den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd den 31 december det nämnda året.
5. Medlemsstaterna får införa regler om 
huruvida och i vilken utsträckning det får 
föreskrivas att rätten att uppbära den 



PE416.322v02-00 58/89 AM\757970SV.doc

SV

årliga tilläggsersättning som avses i 
punkt 3 ska förvaltas av 
insamlingsorganisationer.
6. Om fonogramframställaren, efter den 
tidpunkt då den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd vad gäller upptagningen av 
framförandet respektive fonogrammet, 
slutar saluföra fonogrammet i tillräckligt 
antal exemplar eller göra det tillgängligt 
för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på 
sådant sätt att allmänheten kan nå det 
från den plats och på tid den själv väljer, 
får den utövande konstnären säga upp 
avtalet om överlåtelse och upplåtelse. Om 
ett fonogram innehåller en upptagning 
som gjorts av flera utövande konstnärer 
tillsammans, får avtalen om överlåtelse 
eller upplåtelse bara sägas upp 
gemensamt. Om avtalet om överföring 
eller upplåtelse sägs upp i enlighet med 
första eller andra meningen, ska 
fonogramframställarens rättigheter till 
fonogrammet upphöra.
Om fonogrammet inte har gjorts 
tillgängligt för allmänheten, via tråd eller 
trådlöst, på sådant sätt att allmänheten 
kan nå det från den plats och på den tid 
den själv väljer, ett år efter den tidpunkt 
då, enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse 
före ändring genom direktiv [// infoga: 
detta ändringsdirektivs nummer]/EG, den 
utövande konstnären och 
fonogramframställaren inte längre skulle 
åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av 
framförandet respektive fonogrammet, 
ska fonogramframställarens rättigheter 
till fonogrammet samt de utövande 
konstnärernas rättigheter till
upptagningen av framförandet upphöra.”

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 73
Sharon Bowles

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

2. Punkterna 3–6 i denna artikel ska gälla 
avtal om överlåtelse eller upplåtelse som 
fortsätter att gälla efter den tidpunkt då 
utövande konstnären och 
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fonogramframställare med stöd av 
artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före 
ändring genom direktiv [// infoga: detta 
ändringsdirektivs nummer]/EG inte 
längre skulle åtnjuta skydd vad gäller 
upptagningen av framförandet respektive 
fonogrammet.
3. När ett avtal om överlåtelse eller 
upplåtelse ger den utövande konstnären 
rätt att kräva en engångsersättning ska 
den utövande konstnären ha rätt till en 
årlig tilläggsersättning från 
fonogramframställaren för varje helt år 
under vilket den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd vad gäller upptagandet av 
framförandet respektive fonogrammet.
4. Det totalbelopp som en 
fonogramframställare ska avdela för 
betalning av den tilläggsersättning som 
avses i punkt 3 ska motsvara minst 20 % 
av de intäkter som denne under året före 
utbetalningen av den nämnda 
ersättningen har erhållit från återgivning, 
distribution och tillhandahållande av de 
fonogram för vilka den utövande 
konstnären och fonogramframställaren 
enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före 
ändring genom direktiv [// infoga: detta 
ändringsdirektivs nummer]/EG inte 
längre skulle åtnjuta skydd 
den 31 december det nämnda året.
Medlemsstaterna får föreskriva att en 
fonogramframställare vars samlade 
intäkter under året före utbetalningen av 
den nämnda ersättningen inte överskrider 
2 miljoner euro, inte ska åläggas att 
avdela minst 20 % av de intäkter som 
denne har erhållit under året före 
utbetalningen av den nämnda 
ersättningen från återgivning, distribution 
och tillhandahållande av de fonogram för 
vilka den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
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och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd den 31 december det nämnda året.
5. Medlemsstaterna får införa regler om 
huruvida och i vilken utsträckning det får 
föreskrivas att rätten att uppbära den 
årliga tilläggsersättning som avses i 
punkt 3 ska förvaltas av 
insamlingsorganisationer.

Or. en

Motivering

I förslaget om ett registreringssystem krävs inte detta. Utövande konstnärer skulle ha en 
möjlighet till omförhandlingar.

Ändringsförslag 74
Renate Weber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ordet ”tydliga” stryks för att förmodan i fråga ska kunna vederläggas. Ordet ”fonogram” 
ersätts, vid behov, av ”upptagning” för att alla framföranden ska behandlas parallellt, 
oavsett område (ljud eller audiovisuella verk).

Ändringsförslag 75
Jacques Toubon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkterna 3–6 i denna artikel ska gälla 
avtal om överlåtelse eller upplåtelse som 
fortsätter att gälla efter den tidpunkt då 
utövande konstnären och 
fonogramframställare med stöd av 
artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring 
genom direktiv [// infoga: detta 
ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre 
skulle åtnjuta skydd vad gäller 
upptagningen av framförandet respektive 
fonogrammet.

2. Punkterna 3–7 i denna artikel ska gälla 
avtal om överlåtelse eller upplåtelse som 
fortsätter att gälla efter den tidpunkt då 
utövande konstnären och 
fonogramframställare med stöd av 
artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring 
genom direktiv [// infoga: detta 
ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre 
skulle åtnjuta skydd vad gäller 
upptagningen av framförandet respektive 
fonogrammet.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är nödvändig för att de utövande konstnärerna ska få den royalty de har 
rätt till under den förlängda skyddstiden om ett skivbolag skulle vägra att betala ut royalty på 
grund av att det inte har tjänat in det förskott som betalats ut till konstnären. Om inte denna 
kompletterande bestämmelse införs kommer förlängningen av skyddstiden endast att gynna ett 
fåtal av de etablerade artisterna.
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Ändringsförslag 76
Nicolae Vlad Popa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det totalbelopp som en 
fonogramframställare ska avdela för 
betalning av den tilläggsersättning som 
avses i punkt 3 ska motsvara minst 20 % av 
de intäkter som denne under året före 
utbetalningen av den nämnda ersättningen 
har erhållit från återgivning, distribution 
och tillhandahållande av de fonogram för 
vilka den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd den 31 december det nämnda året.

4. Det totalbelopp som en 
fonogramframställare ska avdela för
betalning av den tilläggsersättning som 
avses i punkt 3 ska motsvara minst 30 % av 
de intäkter som denne under året före 
utbetalningen av den nämnda ersättningen 
har erhållit från återgivning, distribution 
och tillhandahållande av de fonogram för 
vilka den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd den 31 december det nämnda året.

Medlemsstaterna får föreskriva att en 
fonogramframställare vars samlade 
intäkter under året före utbetalningen av 
den nämnda ersättningen inte överskrider 
2 miljoner euro, inte ska åläggas att 
avdela minst 20 % av de intäkter som 
denne har erhållit under året före 
utbetalningen av den nämnda 
ersättningen från återgivning, distribution 
och tillhandahållande av de fonogram för 
vilka den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd den 31 december det nämnda året.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att utövande konstnärer får ett erkännande för sina verk. Mot bakgrund av 
detta bör en större andel avdelas av fonogramframställare för betalning av den 
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tilläggsersättning som avses i punkt 3.

En bestämmelse som föreskriver en minimigräns på två miljoner euro under vilken nämnda 
ersättning inte betalas ut lämnar rum för bedrägerier och missbruk.

Ändringsförslag 77
Sajjad Karim

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det totalbelopp som en 
fonogramframställare ska avdela för 
betalning av den tilläggsersättning som 
avses i punkt 3 ska motsvara minst 20 % av 
de intäkter som denne under året före 
utbetalningen av den nämnda ersättningen 
har erhållit från återgivning, distribution 
och tillhandahållande av de fonogram för 
vilka den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd den 31 december det nämnda året.

4. Det totalbelopp som en 
fonogramframställare ska avdela för 
betalning av den tilläggsersättning som 
avses i punkt 3 ska motsvara minst 20 % av 
de intäkter som denne under året före 
utbetalningen av den nämnda ersättningen 
har erhållit – efter avdrag av alla 
kostnader som har ett direkt samband 
med administrationen av den förlängda 
skyddstiden för fonogrammen i fråga –
från återgivning, distribution och 
tillhandahållande av de fonogram för vilka 
den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd den 31 december det nämnda året.

Or. en

Motivering

Det är rimligt att fonogramframställarna får dra av kostnader som har ett direkt samband 
med administrationen av den förlängda skyddstiden för fonogrammen i fråga, innan de 
åläggs föra över några belopp till de utövande konstnärerna. Detta kan exempelvis inbegripa 
rimliga kostnader för momsbetalningar och kostnader för royalty, upphovsrätt, produktion, 
distribution och marknadsföring samt för andra driftskostnader.
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Ändringsförslag 78
Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det totalbelopp som en 
fonogramframställare ska avdela för 
betalning av den tilläggsersättning som 
avses i punkt 3 ska motsvara minst 20 % av 
de intäkter som denne under året före 
utbetalningen av den nämnda ersättningen 
har erhållit från återgivning, distribution 
och tillhandahållande av de fonogram för 
vilka den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd den 31 december det nämnda året.

4. Det totalbelopp som en 
fonogramframställare ska avdela för 
betalning av den tilläggsersättning som 
avses i punkt 3 ska motsvara minst 20 % av 
de nettointäkter som denne under året före 
utbetalningen av den nämnda ersättningen 
har erhållit från återgivning, distribution 
och tillhandahållande av de fonogram för 
vilka den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd den 31 december det nämnda året.

Or. de

Motivering

Det är rimligt att fonogramframställarna får dra av kostnader som har ett direkt samband 
med administrationen av den förlängda skyddstiden för fonogrammen i fråga, innan de 
åläggs föra över några belopp till de utövande konstnärerna. Detta kan exempelvis inbegripa 
rimliga kostnader för momsbetalningar och kostnader för royalty, upphovsrätt, produktion, 
distribution och marknadsföring.

Ändringsförslag 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det totalbelopp som en 4. Det totalbelopp som en 
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fonogramframställare ska avdela för 
betalning av den tilläggsersättning som 
avses i punkt 3 ska motsvara minst 20 % av 
de intäkter som denne under året före 
utbetalningen av den nämnda ersättningen 
har erhållit från återgivning, distribution 
och tillhandahållande av de fonogram för 
vilka den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd den 31 december det nämnda året.

fonogramframställare ska avdela för 
betalning av den tilläggsersättning som 
avses i punkt 3 ska motsvara minst 20 % av 
de nettointäkter som denne under året före 
utbetalningen av den nämnda ersättningen 
har erhållit från återgivning, distribution 
och tillhandahållande av de fonogram för 
vilka den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd den 31 december det nämnda året.

Or. en

Motivering

Det är rimligt att fonogramframställarna får dra av kostnader som har ett direkt samband 
med administrationen av den förlängda skyddstiden för fonogrammen i fråga, innan de 
åläggs föra över några belopp till de utövande konstnärerna. Detta kan exempelvis inbegripa 
rimliga kostnader för momsbetalningar och kostnader för royalty, upphovsrätt, produktion, 
distribution och marknadsföring samt för andra driftskostnader.

Ändringsförslag 80
Georgios Papastamkos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det totalbelopp som en 
fonogramframställare ska avdela för 
betalning av den tilläggsersättning som 
avses i punkt 3 ska motsvara minst 20 % av 
de intäkter som denne under året före 
utbetalningen av den nämnda ersättningen 
har erhållit från återgivning, distribution 
och tillhandahållande av de fonogram för 
vilka den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 

4. Det totalbelopp som en 
fonogramframställare ska avdela för 
betalning av den tilläggsersättning som 
avses i punkt 3 ska motsvara minst 20 % av 
de nettointäkter som denne under året före 
utbetalningen av den nämnda ersättningen 
har erhållit från återgivning, distribution 
och tillhandahållande av de fonogram för 
vilka den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom
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direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd den 31 december det nämnda året.

direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd den 31 december det nämnda året.

Or. en

Motivering

Det är rimligt att fonogramframställarna får dra av kostnader som har ett direkt samband 
med administrationen av den förlängda skyddstiden för fonogrammen i fråga, innan de 
åläggs föra över några belopp till de utövande konstnärerna. Detta kan exempelvis inbegripa 
rimliga kostnader för momsbetalningar och kostnader för royalty, upphovsrätt, produktion, 
distribution och marknadsföring samt för andra driftskostnader.

Ändringsförslag 81
Jacques Toubon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva att en 
fonogramframställare vars samlade 
intäkter under året före utbetalningen av 
den nämnda ersättningen inte överskrider 
2 miljoner euro, inte ska åläggas att 
avdela minst 20 % av de intäkter som 
denne har erhållit under året före 
utbetalningen av den nämnda 
ersättningen från återgivning, distribution 
och tillhandahållande av de fonogram för 
vilka den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd den 31 december det nämnda året.

utgår

Or. en
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Motivering

Eftersom den kompletterande övergångsåtgärden (20 %) kommer att ha nettointäkterna som 
mått kommer det inte att bli några oproportionerliga kostnader för små och medelstora 
företag. För att alla utövande konstnärer ska få del av dessa belopp är det därför rimligt att 
de små och medelstora företagen omfattas av åtgärden.

Ändringsförslag 82
Renate Weber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva att en 
fonogramframställare vars samlade 
intäkter under året före utbetalningen av 
den nämnda ersättningen inte överskrider 
2 miljoner euro, inte ska åläggas att 
avdela minst 20 % av de intäkter som 
denne har erhållit under året före 
utbetalningen av den nämnda 
ersättningen från återgivning, distribution 
och tillhandahållande av de fonogram för 
vilka den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd den 31 december det nämnda året.

utgår

Or. en

Motivering

Den specifika bestämmelsen om fonogramframställare vars samlade intäkter under året inte 
överskrider 2 miljoner euro är inte lämplig eftersom de belopp som ska betalas till de berörda 
utövande konstnärer som omfattas av denna övergångsåtgärd står i förhållande till 
framställarens intäkter. Sådana betalningar kommer följaktligen att vara mindre i fall av 
mindre intäkter för framställarna.



AM\757970SV.doc 69/89 PE416.322v02-00

SV

Ändringsförslag 83
Jacques Toubon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Medlemsstaterna får införa regler om 
huruvida och i vilken utsträckning det får 
föreskrivas att rätten att uppbära den årliga 
tilläggsersättning som avses i punkt 3 ska 
förvaltas av insamlingsorganisationer. 
Beträffande administrationen av 
rättigheter i samband med att 
programföretag, i form av beställtjänster i 
radio eller TV, utsänder deras verk, i vilka 
musik från fonogram som lagligen getts 
ut utgör en del, ska medlemsstaterna 
försäkra sig om att utövande konstnärers 
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och fonogramframställares rättigheter att 
bevilja eller vägra sådan användning får 
utövas endast genom den 
insamlingsorganisation som inrättats för 
att samla in och distribuera ersättning för 
utsändning av sådana fonogram.

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.

Ändringsförslag 85
Hartmut Nassauer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Medlemsstaterna får införa regler om 
huruvida och i vilken utsträckning det får 
föreskrivas att rätten att uppbära den årliga 
tilläggsersättning som avses i punkt 3 ska 
förvaltas av insamlingsorganisationer. 
Beträffande administrationen av 
rättigheter i samband med att 
programföretag, i form av beställtjänster i 
radio eller TV, utsänder deras verk, i vilka 
musik från fonogram som lagligen getts 
ut utgör en del, ska medlemsstaterna 
försäkra sig om att utövande konstnärers 
och fonogramframställares rättigheter att 
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bevilja eller vägra sådan användning får 
utövas endast genom den 
insamlingsorganisation som inrättats för 
att samla in och distribuera ersättning för 
utsändning av sådana fonogram.

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

Ändringsförslag 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Beträffande administrationen av 
rättigheter i samband med att 
programföretag, i form av beställtjänster i 
radio eller TV, utsänder deras verk, i vilka 
musik från fonogram som lagligen getts 
ut utgör en del, ska medlemsstaterna 
försäkra sig om att utövande konstnärers 
och fonogramframställares rättigheter att 
bevilja eller vägra sådan användning får 
utövas endast genom den 
insamlingsorganisation som inrättats för 
att samla in och distribuera ersättning för 
utsändning av sådana fonogram.
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Or. en

Motivering

Förlängningen av skyddstiden för utövande konstnärer och fonogramframställare bidrar till 
ökade administrativa svårigheter för radio- och televisionsföretagen när det gäller att få de 
rättigheter som krävs för att deras produktioner ska kunna användas i form av beställtjänster, 
särskilt deras arkiv. Mot bakgrund av detta är det lämpligt – för att uppnå både en effektiv 
förvaltning av rättigheter, i enlighet med skäl 26 i 2001 års direktiv om upphovsrätt, och en 
rättvis andel för alla rättsinnehavare även för beställtjänster i samband med radio- och TV-
produktioner – att komplettera detta ersättningssystem med ett obligatoriskt kollektivt 
royaltysystem för sådan användning.

Ändringsförslag 87
Katalin Lévai

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Beträffande administrationen av 
rättigheter i samband med att 
programföretag, i form av beställtjänster i 
radio eller TV, utsänder deras verk, i vilka 
musik från fonogram som lagligen getts 
ut utgör en del, ska medlemsstaterna 
försäkra sig om att utövande konstnärers 
och fonogramframställares rättigheter att 
bevilja eller vägra sådan användning får 
utövas huvudsakligen genom den 
insamlingsorganisation som inrättats för 
att samla in och distribuera ersättning för
utsändning av sådana fonogram.

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 
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equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), 
which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. To 
achieve both efficient rights management, as encouraged by recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime 
with a mandatory collective licensing scheme for such use.

Ändringsförslag 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Beträffande administrationen av 
rättigheter i samband med att 
programföretag, i form av beställtjänster i 
radio eller TV, utsänder deras verk, i vilka 
musik från fonogram som lagligen getts 
ut utgör en del, ska medlemsstaterna 
försäkra sig om att utövande konstnärers 
och fonogramframställares rättigheter att 
bevilja eller vägra sådan användning får 
utövas endast genom den 
insamlingsorganisation som inrättats för 
att samla in och distribuera ersättning för 
utsändning av sådana fonogram.

Or. en

Ändringsförslag 89
Nicolae Vlad Popa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om fonogramframställaren, efter den 
tidpunkt då den utövande konstnären och 

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

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

Or. en

Motivering

För att undvika eventuellt missbruk är det nödvändigt med en förvarningsperiod innan den 
utövande konstnären kan säga upp avtalet om överlåtelse eller upplåtelse.

Ändringsförslag 90
Sharon Bowles

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

en förlängning av upphovsrätten beviljats, 
inte lyckas eller slutar saluföra 
fonogrammet i tillräckligt antal exemplar 
eller göra det tillgängligt för allmänheten, 
via tråd eller trådlöst, på sådant sätt att 
allmänheten kan nå det från den plats och 
på tid den själv väljer, får den utövande 
konstnären säga upp avtal om överlåtelse 
och upplåtelse. Om ett fonogram innehåller 
en upptagning som gjorts av flera utövande 
konstnärer tillsammans, får avtalen om 
överlåtelse eller upplåtelse bara sägas upp 
gemensamt. Om avtalet om överföring 
eller upplåtelse sägs upp i enlighet med 
första eller andra meningen, ska 
fonogramframställarens rättigheter till 
fonogrammet upphöra.

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

Om fonogrammet inte har gjorts 
tillgängligt för allmänheten, via tråd eller 
trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan 
nå det från den plats och på den tid den 
själv väljer, ett år efter det att en 
förlängning av skyddstiden beviljats, ska 
fonogramframställarens rättigheter till 
fonogrammet samt de utövande 
konstnärernas rättigheter till upptagningen 
av framförandet upphöra.” 

Or. en

Motivering

Ändringsförslag till följd av förslaget om ett registreringssystem.



PE416.322v02-00 76/89 AM\757970SV.doc

SV

Ändringsförslag 91
Jacques Toubon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

De utövande konstnärernas skyldighet att agera gemensamt är inte realistisk.
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Ändringsförslag 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att utgå ifrån att fonogramframställaren ska saluföra och göra alla 
versioner av ett fonogram tillgängliga. Detta ändringsförslag klargör att framställaren måste 
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göra åtminstone en version tillgänglig, och innebär – om en framställare inte saluför och gör 
åtminstone en version tillgänglig – att den utövande konstnären kan be framställaren att göra 
detta och sedan säga upp upplåtelsen av rättigheterna till fonogrammet om framställaren inte 
uppfyller kravet inom rimlig tid.

Ändringsförslag 93
Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Det är inte lämpligt att utgå ifrån att fonogramframställaren ska saluföra och göra alla 
versioner av ett fonogram tillgängliga. Detta ändringsförslag klargör att framställaren måste 
göra åtminstone en version tillgänglig, och innebär – om en framställare inte saluför och gör 
åtminstone en version tillgänglig – att den utövande konstnären kan be framställaren att göra 
detta och sedan säga upp upplåtelsen av rättigheterna till fonogrammet om framställaren inte 
uppfyller kravet inom rimlig tid.

Ändringsförslag 94
Georgios Papastamkos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att utgå ifrån att fonogramframställaren ska saluföra och göra alla 
versioner av ett fonogram tillgängliga.  Detta ändringsförslag klargör att framställaren måste 
göra åtminstone en version tillgänglig, och innebär – om en framställare inte saluför och gör 
åtminstone en version tillgänglig – att den utövande konstnären kan be framställaren att göra 
detta och sedan säga upp upplåtelsen av rättigheterna till fonogrammet om framställaren inte 
uppfyller kravet inom rimlig tid.

Ändringsförslag 95
Sajjad Karim

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Om fonogramframställaren, efter den 
tidpunkt då den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd vad gäller upptagningen av 
framförandet respektive fonogrammet, inte 
längre skulle saluföra åtminstone en 
version av fonogrammet i tillräckligt antal 
exemplar eller göra åtminstone en version 
av fonogrammet tillgänglig för 
allmänheten, via tråd eller trådlöst, på 
sådant sätt att allmänheten kan nå den från 
den plats och på tid den själv väljer, får den 
utövande konstnären kräva att 
framställaren ska göra detta, och om 
framställaren inte uppfyller detta krav 
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eller upplåtelse bara sägas upp gemensamt. 
Om avtalet om överföring eller upplåtelse
sägs upp i enlighet med första eller andra 
meningen, ska fonogramframställarens 
rättigheter till fonogrammet upphöra.

inom rimlig tid kan den utövande 
konstnären säga upp upplåtelsen av 
rättigheterna till fonogrammet i fråga. 
Om ett fonogram innehåller en upptagning 
som gjorts av flera utövande konstnärer 
tillsammans, får överlåtelsen eller 
upplåtelsen bara sägas upp gemensamt. 
Om överföringen eller upplåtelsen sägs 
upp i enlighet med första eller andra 
meningen, ska fonogramframställarens 
rättigheter till fonogrammet i fråga 
upphöra.

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att utgå ifrån att fonogramframställaren ska saluföra och göra alla 
versioner av ett fonogram tillgängliga.  Detta ändringsförslag klargör att framställaren måste 
göra åtminstone en version tillgänglig, och innebär – om en framställare inte saluför och gör 
åtminstone en version tillgänglig – att den utövande konstnären kan be framställaren att göra 
detta och sedan säga upp upplåtelsen av rättigheterna till fonogrammet om framställaren inte 
uppfyller kravet inom rimlig tid.

Ändringsförslag 96
Renate Weber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Motivering

När ett betydande antal utövande konstnärer är involverade i ett och samma framförande är 
det orealistiskt att begära av dem att de ska göra gemensam sak. Femtio år efter det att 
upptagningen av ett framförande ägde rum kan det vara så att de konstnärer som fortfarande 
lever inte längre minns namnen på övriga konstnärer involverade i framförandet i fråga, inte 
kan kontakta dessa konstnärer inom rimlig tid och inte heller har möjlighet att enas om 
gemensamma åtgärder. Det är därför nödvändigt att tillåta individuellt vidtagna åtgärder.

Ändringsförslag 97
Sajjad Karim

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10 a – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om fonogrammet inte har gjorts 
tillgängligt för allmänheten, via tråd eller 
trådlöst, på sådant sätt att allmänheten 
kan nå det från den plats och på den tid 
den själv väljer, ett år efter den tidpunkt 
då, enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse 
före ändring genom direktiv [// infoga: 
detta ändringsdirektivs nummer]/EG, den 
utövande konstnären och 
fonogramframställaren inte längre skulle 

utgår



AM\757970SV.doc 83/89 PE416.322v02-00

SV

åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av 
framförandet respektive fonogrammet,
ska fonogramframställarens rättigheter 
till fonogrammet samt de utövande 
konstnärernas rättigheter till 
upptagningen av framförandet upphöra.”

Or. en

Motivering

”Use it or lose it”-klausulen ska skydda de utövande konstnärernas rättigheter och 
säkerställa att fonogramframställare inte otillbörligen inskränker deras rättigheter. Detta 
uppnås genom artikel 10a.1 första stycket, medan de ytterligare åtgärderna i andra stycket 
inte ger de utövande konstnärerna några ytterligare fördelar och i många fall kommer att 
leda till att konstnärerna missgynnas.

Ändringsförslag 98
Jacques Toubon

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10 a – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Visserligen är det bra att det tas med en ”use it or lose it”-klausul, men den bör göras mer 
flexibel. Om rättigheterna återgår till den utövande konstnären bör vederbörande få en rimlig 
möjlighet att få sitt framförande utnyttjat innan rättigheterna förloras på nytt. Därför bör en 
rimligare tidsperiod – fem år – beviljas de utövande konstnärerna för att möjliggöra ett nytt 
utnyttjande.

Ändringsförslag 99
Bert Doorn

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10 a – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är skäligt med en längre period innan rättigheterna överlåts till allmänheten.
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Ändringsförslag 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10 a – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att göra ett nytt utnyttjande av framförandet genomförbart måste utövande konstnärer, 
efter det att konstnärernas rättigheter återgått till dem, ges en verklig chans att inleda ett nytt 
utnyttjande av framförandet i fråga. Ett år är för kort tid för att en konstnär ska kunna få 
tillbaka rättigheterna till sitt framförande, ingå avtal med en ny producent och göra sitt 
framförande tillgängligt för allmänheten. Fem år är en rimligare tidsram.

Ändringsförslag 101
Renate Weber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10 a – punkt 6 –stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Visserligen är det bra att det tas med en ”use it or lose it”-klausul, men den bör göras mer 
flexibel. Om rättigheterna återgår till den utövande konstnären bör vederbörande få en rimlig 
möjlighet att få sitt framförande utnyttjat innan rättigheterna förloras på nytt. Därför bör en 
rimligare tidsperiod – fem år – beviljas de utövande konstnärerna för att möjliggöra ett nytt 
utnyttjande.

Ändringsförslag 102
Jacques Toubon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När en utövande konstnär har rätt till 
regelbundna betalningar får varken 
förskottsbetalningar eller avtalsenliga 
avdrag dras av från betalningarna till 
konstnären efter den tidpunkt då 
konstnären på grundval av artikel 3.1 i 
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sin lydelse före ändring genom direktiv [// 
infoga: ändringsdirektivets nummer] inte 
längre skulle åtnjuta skydd.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är nödvändig för att de utövande konstnärerna ska få den royalty de har 
rätt till under den förlängda skyddstiden om ett skivbolag skulle vägra att betala ut royalty på 
grund av att det inte har tjänat in det förskott som betalats ut till konstnären. Om inte denna 
kompletterande bestämmelse införs kommer förlängningen av skyddstiden endast att gynna ett 
fåtal av de etablerade artisterna.

Ändringsförslag 103
Renate Weber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10 a – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att full avtalsenlig 
royalty eller ersättning utan avdrag för 
förskottsbetalningar eller avtalsenliga 
avdrag betalas under förlängningstiden 
till utövande konstnärer vars ensamrätter 
har överlåtits till en producent mot 
betalning av återkommande ersättning.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är nödvändig för att de utövande konstnärerna ska få den royalty de har 
rätt till under den förlängda skyddstiden om ett skivbolag skulle vägra att betala ut royalty på 
grund av att det inte har tjänat in det förskott som betalats ut till konstnären. Om inte denna 
kompletterande bestämmelse införs kommer förlängningen av skyddstiden endast att gynna ett 
fåtal av de etablerade artisterna.
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Ändringsförslag 104
Nicolae Vlad Popa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 1 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Skyddstiden för ett musikverk med text 
ska upphöra 70 år efter dödsdagen för den 
sist avlidne av följande personer, 
oberoende av om dessa personer betecknas 
som medförfattare eller inte: textförfattaren 
och kompositören.”

”Skyddstiden för ett musikverk med text 
ska upphöra på dödsdagen för författarens 
sista arvinge i tredje led eller 70 år efter 
dödsdagen för den sist avlidne av följande 
personer, beroende på vilken dag som 
infaller senast, oberoende av om dessa 
personer betecknas som medförfattare eller 
inte: textförfattaren och kompositören.”

Or. en

Motivering

En längre skyddstid krävs för att man ska kunna garantera att författarens arvingar kommer i 
åtnjutande av de förmåner som rättmätigt tillkommer dem. Det är viktigt att se till att 
arvingar till och med tredje led kommer i åtnjutande av dessa rättigheter.

Ändringsförslag 105
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 1 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Skyddstiden för ett musikverk med text 
ska upphöra 70 år efter dödsdagen för den 
sist avlidne av följande personer, 
oberoende av om dessa personer 
betecknas som medförfattare eller inte: 
textförfattaren och kompositören.”

”Skyddstiden för ett musikverk med text 
ska upphöra 70 år efter dödsdagen för den 
sist avlidne av följande personer: 
textförfattaren och kompositören.”

Or. en
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Motivering

Ett allmänt upphörande för den upphovsrättsliga skyddstiden för text i fall av 
medförfattarskap framstår som ändamålsenligt. I fall där text och musik av gammal vana 
eller av en slump har kombinerats men författats respektive komponerats oberoende av 
varandra bör texten och musiken ges separata upphovsrättsliga skyddstider, något som 
potentiellt möjliggör olika kombinationer (vilket ofta är fallet i samband med psalmer, till 
exempel)..

Ändringsförslag 106
Jacques Toubon

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande artikel ska läggas till:

”Artikel 2a
Senast …* och därefter vart fjärde år ska 
kommissionen för Europaparlamentet, 
rådet och Ekonomiska och sociala 
kommittén lägga fram en rapport om 
tillämpningen av detta direktiv i vilken 
den baserat på uppgifterna från 
medlemsstaterna gör en bedömning av 
hur effektiva de bestämmelser är som 
infördes vid översynen av direktivet när 
det gäller att uppnå målen i detta 
sammanhang. Kommissionen ska framför 
allt undersöka om förlängningen av den 
upphovsrättsliga skyddstiden haft positiv 
inverkan på den utövande konstnärens 
sociala situation och det musikaliska 
skapandet, och om ytterligare åtgärder 
framstår som ändamålsenliga när det 
gäller att uppnå dessa mål.
* Tre år efter dagen för införlivandet av 
detta direktiv.”

Or. en
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