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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt 
och vissa närstående rättigheter
(KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0464),

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 47.2, 55 och 95 i EG-fördraget, i enlighet 
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0281/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd och utskottet för kultur och utbildning (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel -1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2006/116/EG
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Följande skäl ska införas:
”(14a) För att skapa balans i avtal där 
utövande konstnärer överlåter sina 
ensamrätter till royalty till en 
fonogramframställare bör ett ytterligare 
villkor för förlängningstiden vara 
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”tabula rasa” (rent hus) för de utövande 
konstnärer som har överlåtit sina 
ensamrätter till fonogramframställare 
i utbyte mot royalty eller ersättning. För 
att de utövande konstnärerna ska kunna 
dra full nytta av förlängningstiden eller 
den förlängda skyddstiden bör 
medlemsstaterna se till att royalty eller 
ersättning utan avdrag för 
förskottsbetalningar eller avtalsenliga 
avdrag betalas till den utövande 
konstnären enligt avtalet mellan 
konstnären och fonogramframställaren 
under förlängningstiden.”

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 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led1
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 3.1 – andra meningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

”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 
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 – om en upptagning av framförandet på ett 
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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.”

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

Åtskillnaden mellan musikartister och audiovisuella konstnärer är fullständigt oacceptabel 
eftersom det i direktiv 93/98/EEG, vars kodifierade version är direktiv 2006/116/EG, inte 
görs någon åtskillnad mellan olika konstnärer. Att inrätta olika system för samma kategori 
konstnärer skulle utgöra diskriminering enligt EU-rätten och strida mot den nationella 
behandlingen av denna kategori. Dessutom finns det inget skäl till att göra en sådan 
åtskillnad.

MOTIVERING

Föredraganden stöder kommissionens förslag, som har till syfte att förbättra den sociala 
situationen för utövande konstnärer, särskilt musiker, med tanke på att de allt oftare överlever 
den nuvarande skyddstiden på 50 år som gäller för deras framföranden.

Det huvudsakliga förslaget i direktivet är att förlänga skyddstiden för utövande konstnärer och 
fonogramframställare från 50 till 95 år, men man föreslår även flera kompletterande åtgärder, 
t.ex. att inrätta en fond avsedd för sessionsmusiker och införa ”use it or lose it”-klausuler 
i avtal mellan utövande konstnärer och fonogramframställare.

Rättsligt sett är syftet med förslagen att ändra direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 
om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter. Genom direktivet 
kodifierades och ersattes det tidigare direktiv 93/98/EEG om harmonisering av skyddstiden 
för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (ofta kallat ”direktivet om skyddstider”), utan 
några väsentliga förändringar.

Förslagen är utformade för att både gynna de utövande konstnärer och skivbolagen.

Förlängningen av skyddstiden skulle gynna utövande konstnärer eftersom de skulle kunna 
fortsätta att tjäna pengar under en längre tid. En skyddstid på 95 år skulle kompensera för det 
inkomstbortfall som utövande konstnärer ställs inför när de fyller 70 år, precis när 
skyddstiden för inspelningarna av deras tidiga framföranden i tjugoårsåldern löper ut. De 
skulle fortsätta att vara berättigade till ersättning för utsändningar, för uppträdanden på 
offentliga platser som barer och diskotek och ersättning för privat kopiering av deras 
framföranden.
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Den förlängda skyddstiden skulle även gynna skivproducenterna eftersom den skulle generera 
ytterligare inkomster från skivförsäljning i butiker och på Internet.

Dessutom vill man med förslaget införa ett enhetligt sätt att beräkna den skyddstid som ska 
gälla för ett musikverk som innehåller bidrag från flera olika upphovsmän, eftersom musik 
i de allra flesta fall är gemensamt skriven. Detta skulle innebära att ett musikverk kommer att 
vara skyddat i hela EU i 70 år efter det att den sista medförfattaren avlider, vare sig det är 
textförfattaren eller musikkompositören.

Kommissionens förslag om att tillämpa en enhetlig metod för att beräkna skyddstiden när ett 
musikverk offentliggörs med text kommer att innebära att skyddstiden beräknas från den sist 
överlevandepersonens död: textförfattaren eller kompositören.

De nuvarande skillnaderna i skyddstiden, särskilt mellan EU och Förenta staterna, ger upphov 
till rättslig osäkerhet och piratverksamhet, särskilt i den digitala miljön där det inte finns några 
gränser och ett verk kan användas samtidigt i olika länder. Det är ett obestridligt faktum att 
olika skyddstider skulle kunna leda till en ökning av piratkopieringen eftersom ett 
framförande som har blivit tillgängligt för allmänheten i ett land kan distribueras på nätet från 
det landet till andra länder där framförandet i fråga fortfarande är skyddat. Nu kan EU 
äntligen skydda sina artister, som är ett av de viktigaste uttrycken för EU:s kulturella 
mångfald.

Att införa samma skyddstid som Förenta staterna skulle vara ett utmärkt tillfälle för 
EU-ekonomin att göra ytterligare framsteg med Lissabonstrategin för tillväxt och 
sysselsättning. I Lissabonstrategin lyfter man fram den särskilda betydelsen av att främja de 
kreativa industrierna. De kreativa industrierna genererar en ökande andel av BNP i EU baserat 
på immaterialrättsliga inkomster, och den befintliga skillnaden i skyddstiden mellan EU och 
Förenta staterna innebär helt klart en konkurrensmässig nackdel för de europeiska 
skivbolagen och artisterna.

Om EU:s musikindustri ska kunna bli verkligt konkurrenskraftig på den globala marknaden 
måste EU täppa till den lucka som finns nu genom att utjämna skyddstiden på 95 år. På så sätt 
skapas lika villkor mellan EU och Förenta staterna, som är EU:s största handelspartner. Detta 
skulle inte gå att uppnå med en kortare skyddstid.

Medellivslängden har dessutom ökat under de senaste åren, vilket innebär att en förlängd 
skyddstid för de utövande konstnärernas rättigheter blir ännu viktigare för dem. Många 
artister är tyvärr mest populära och framgångsrika när de är unga, och det är därför viktigt att 
de när de blir äldre får en rättvis ekonomisk ersättning varje gång deras verk framförs 
offentligt.

En förlängd skyddstid skulle även bidra till att främja den kulturella mångfalden. Om 
skyddstiden inte ändras kommer upphovsrättsskyddet för äldre framträdanden att försvinna, 
vilket oundvikligen skulle leda till att de äldre verken gynnas till nackdel för de samtida 
verken. Dessutom skulle samtida verk oundvikligen riktas mot marknader som har längre 
skyddstider, vilket skulle motverka målsättningen att främja lokalt och diversifierat innehåll.



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

SV

Slutligen är det också viktigt att inse att de utövande konstnärerna i EU har ytterst svårt att 
kunna leva på sina verk eftersom de inte har en lämplig status, hur mycket de än bidrar till 
kulturekonomin i EU. De allra flesta utövande konstnärer har mycket begränsad tillgång till 
social trygghet, arbetslöshetsunderstöd eller skydd för hälsa och säkerhet, och avtalen 
i branschen är ofta orättvisa. I detta sammanhang utgör royalty en viktig inkomstkälla för de 
utövande konstnärerna.


	748046sv.doc

