
PR\748046DA.doc PE414.350v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Retsudvalget

2008/0157(COD)

22.10.2008

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om  ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for 
ophavsret og visse beslægtede rettigheder
(KOM(2008)0464 – C6–0281/2008 – 2008/0157(COD))

Retsudvalget

Ordfører: Brian Crowley

Adlib Express Watermark



PE414.350v01-00 2/9 PR\748046DA.doc

DA

PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om  ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og 
visse beslægtede rettigheder
(KOM(2008)0464 – C6–0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0464),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 47, stk. 2, artikel 55 og 95, på 
grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0281/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi og Udvalget om International Handel (A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel -1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2006/116/EF
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Følgende betragtning indsættes:
"(14a) For atter at skabe ligevægt i de 
aftaler, hvorefter udøvende kunstnere 
overdrager deres enerettigheder på 
royalty-basis til en fonogramfremstiller, 
bør en yderligere betingelse for en 
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forlængelse af beskyttelsestiden være, at 
"tavlen viskes ren" for de udøvende 
kunstnere, der har overdraget deres
ovennævnte enerettigheder til 
fonogramfremstillere for royalties eller 
vederlag. For at udøvende kunstnere kan 
drage fuld nytte af forlængelsen af 
beskyttelsestiden bør medlemsstaterne 
sikre, at der i henhold til aftalerne mellem 
fonogramfremstillere og udøvende 
kunstnere udbetales en royalty- eller 
vederlagssats, der ikke hindres af  
forudbetalinger eller kontraktmæssige 
fradrag fastsat i kontrakten, til udøvende 
kunstnere i den forlængede 
beskyttelsestid."

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er af afgørende betydning for at udøvende kunstnere kan få de royalties, 
de har ret til for den forlængede periode, såfremt selskaberne nægter at betale med den 
begrundelse, at forskudsbetalinger til kunstneren endnu ikke er blevet tjent ind.  Uden denne 
yderligere bestemmelse vil en forlængelse af beskyttelsestiden i sidste ende kun være til gavn 
for et fåtal af kendte kunstnere. 

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 1 – anden punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

"Hvis "Hvis
– en optagelse af en fremførelse på et andet 
medie end et fonogram udgives lovligt 
eller offentliggøres lovligt inden for dette 
tidsrum, udløber rettighederne dog 50 år
efter datoen for første lovlige udgivelse 

– en optagelse af en fremførelse på et andet 
medie end et fonogram udgives lovligt 
eller offentliggøres lovligt inden for dette 
tidsrum, udløber rettighederne dog 95 år
efter datoen for første lovlige udgivelse 
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eller første lovlige offentliggørelse, alt 
efter hvilken dato der er den første

eller første lovlige offentliggørelse, alt 
efter hvilken dato der er den første

- en optagelse af en fremførelse på et andet 
medie end et fonogram udgives lovligt 
eller offentliggøres lovligt inden for dette 
tidsrum, udløber rettighederne dog 50 år
efter datoen for første lovlige udgivelse 
eller første lovlige offentliggørelse, alt 
efter hvilken dato der er den første

- en optagelse af en fremførelse på et andet 
medie end et fonogram udgives lovligt
eller offentliggøres lovligt inden for dette 
tidsrum, udløber rettighederne dog 95 år
efter datoen for første lovlige udgivelse 
eller første lovlige offentliggørelse, alt 
efter hvilken dato der er den første

Or. en

Begrundelse

Forskelsbehandlingen mellem musikkunstnere og audiovisuelle kunstnere er fuldstændig 
uacceptabel, eftersom direktiv 93/98/EØF, hvis kodificerede version er direktiv 2006/116/EF, 
ikke forskelsbehandler udøvende kunstnere; forskellige ordninger for den samme kategori af 
udøvende kunstnere vil derfor være en forskelsbehandling i europæisk ret og i strid med 
nationale bestemmelser. Endvidere er der ingen grund til en sådan forskelsbehandling.
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BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter Kommissionens forslag, der sigter mod at forbedre udøvende kunstneres 
sociale situation, især studiemusikeres, under hensyntagen til, at stadigt flere kunstnere lever 
længere end den nuværende beskyttelsestid for deres ophavsret, som er 50 år.

Forslaget går i det væsentligste ud på at forlænge beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og 
fonogramfremstillere fra 50 til 95 år, men der foreslås tillige adskillige 
ledsageforanstaltninger såsom oprettelse af en fond for studiemusikere og indførelse af "use it 
or lose it"-klausuler i kontrakter mellem udøvende kunstnere og fonogramproducenter 
I retlig henseende vedrører forslaget en ændring af direktiv 2006/116/EF af 12. december 
2006 om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder. Dette direktiv 
kodificerede og ophævede det tidligere direktiv 93/98/EØF om harmonisering af 
beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (også kaldet 
beskyttelstidsdirektivet), uden at der blev foretaget væsentlige ændringer af direktivet. 

Formålet med forslaget er at gavne både de udøvende kunstnere og fonogramproducenterne. 
Den forlængede beskyttelsestid vil gavne udøvende kunstnere, der vil fortsætte med at tjene 
penge i en længere periode. En beskyttelsestid på 95 år vil fjerne den manglende indtjening, 
som udøvende kunstnere står over for, når de bliver 70, og beskyttelsesperioden for deres 
tidlige fremførelser, der blev optaget, da de var i tyverne, udløber. De vil fortsat være 
berettiget til vederlag  for udsendelse via radio og fjernsyn, fremførelser på offentlige steder, 
som f.eks. barer og diskoteker, og betaling som kompensation for privat kopiering af deres 
fremførelser.  
Den forlængede beskyttelsestid vil også være til gavn for fonogramproducenter. Den vil 
generere øget indkomst fra salg af indspilninger i forretninger og på internettet. 
I forslaget opstilles endvidere en ensartet måde til beregning af den beskyttelsestid, som 
gælder et musikstykke, som flere ophavsmænd har bidraget til, da musik i langt de fleste 
tilfælde har flere ophavsmænd. Beskyttelsestiden for hele EU for et musikstykke med tekst vil 
udløbe 70 år efter det tidspunkt hvor den længstlevende af ophavsmændene dør, uanset om 
denne ophavsmand anses som ophavsmand til teksten eller musikken.  

Kommissionens forslag anvender en ensartet måde til beregning af den beskyttelsestid, som 
gælder et musikstykke med tekst, idet når et musikstykke med tekst offentliggøres beregnes 
beskyttelsestiden fra tidspunktet, hvor den længstlevende person dør: det være sig 
tekstforfatteren eller komponisten.

De nuværende forskelle, for så vidt angår beskyttelsestiden mellem navnlig Europa og USA 
fører til retsusikkerhed, og piratkopiering især i et digitalt miljø, hvor der ikke er nogen 
grænser, og værker kan anvendes på samme tid i forskellige lande. Det er et ubestrideligt 
faktum, at forskelle i beskyttelsestiden kan bidrage til fremmeaf piratkopiering. Fremførelser, 
der er blevet offentlig ejendom i ét land kan udbredes via internettet herfra til andre lande, 
hvor fremførelserne stadig nyder beskyttelse.  Endelige er Europa i stand til at beskytte sine 
kunstnere, der er en af de væsentligste udtryk for det kulturelle mangfoldighed.

Tilnærmelsen af beskyttelsestiden med den i USA er en glimrende mulighed for Europas 
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økonomi til at gøre fremskridt med Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse, hvori man 
erkender, hvor vigtigt det er at fremme kreative sektorer.    På et tidspunkt hvor kreative 
sektor på grundlag af intellektuel ejendomsret generer en stadig større procentdel af BNP i 
EU, stiller den nuværende forskel mellem beskyttelsestiden i EU og USA klart europæiske 
pladeselskaber konkurrencemæssigt ringere. 
Hvis den europæiske pladeindustri skal være fuldt konkurrencedygtig på det globale marked, 
er EU nødt til at mindske forskellen ved at tilnærme beskyttelsestiden til 95 år for at skaffe de 
samme konkurrencevilkår som hos Europas vigtigste handelspartnere. Dette opnås ikke med 
en kortere beskyttelsesperiode.

Desuden har den nuværende forøgelse af befolkningens levetid i løbet af de sidste år gjort en 
forlængelse af beskyttelsen af udøvende kunstneres rettigheder endnu mere nødvendig for de 
berørte kunstnere. Desværre oplever mange udøvende kunstnere navnlig popularitet og 
succes, når de er unge, så det er af afgørende betydning, at de modtager den rigtige 
økonomiske gevinst, når de er ældre, hver gang deres værker fremføres for offentligheden. 
Endvidere ville en forlænget beskyttelsestid fremme kulturel mangfoldighed. Såfremt 
beskyttelsestiden ikke ændres, vil gamle fremførelser, der gradvis mister 
ophavsretsbeskyttelsen uundgåeligt blive foretrukket til skade for moderne værker. Yderligere 
vil de moderne værker uværgeligt forsøge at behage de markeder, hvor beskyttelsen er 
længere, og tilsidesætte opfordringen til lokalt og diversificeret indhold.
Endelig henvises til, at mangel på passende status gør det meget vanskeligt for udøvende 
kunstnere i Europa at leve af deres værker uanset størrelsen af deres bidrag til 
kulturøkonomien i EU.    Langt størstedelen af udøvende kunstnere har meget begrænset 
adgang til social sikring, arbejdsløshedsunderstøttelse eller beskyttelse af sikkerheden og 
sundheden og er generelt udsat for udbredt unfair kontraktspraksis. I lyset heraf udgør den 
indtægt, der genereres af intellektuelle ejendomsrettigheder, en afgørende indtægtskilde for 
udøvende kunstnere.
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