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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1665/2008 af Becky Hogge, britisk statsborger, for "Open Rights 
Group", og 13 952 medunderskrivere, om modstand mod udvidelsen af 
beskyttelsestiden for ophavsret i forbindelse med lydoptagelser

1. Sammendrag

Andragerne opponerer mod udvidelsen af beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede 
rettigheder, som i henhold til Kommissionens forslag KOM (2008)0464 om ændring af 
direktiv 2006/116/EF skal ændres fra 50 til 95 år for udøvende kunstnere og producenter af 
fonogrammer eller lydoptagelser. Andragerne anmoder om, at der i forbindelse med 
ændringen af direktivet tages hensyn til såvel branchefolk som forbrugere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 15. maj 2009.

"I andragendet, som har 13 952 medunderskrivere, appelleres der til de europæiske 
institutioner om at sikre, at politikken på ophavsretsområdet tager hensyn til alle berørte 
parter, herunder forbrugerorganisationer og organisationer, der repræsenterer offentlige 
interesser, og ikke blot til de kommercielle rettighedshavere, der går ind for udvidede
beskyttelsestider. Det er andragernes opfattelse, at forslaget om beskyttelsestiden, og 
ophavsretspolitik generelt, fokuserer for meget på indehaverne af ophavsret og samlere, som 
forvalter ophavsret.

Forslagets effektivitet
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Forud for Kommissionens forslag foretoges der en konsekvensanalyse1, som tog hensyn til 
synspunkterne hos alle berørte parter, herunder forbrugere og organisationer, der 
repræsenterer offentlige interesser. Kommissionens tjenestegrene så nærmere på en række 
undersøgelser, herunder alle dem, der nævnes i andragendet. Listen over undersøgelser er at 
finde på side 13 i konsekvensanalysen. Kommissionen ønsker at understrege, at de 
akademiske undersøgelser, der nævnes af andragerne, indeholder generelle udtalelser om 
ophavsretspolitik og udforsker den historiske baggrund for udøvende kunstneres rettigheder. 
På nær én undtagelse indeholder ingen af de akademiske undersøgelser, der nævnes af 
andragerne, nogen empirisk analyse af fordelene for udøvende kunstnere eller af 
indvirkningerne for forbrugerne.

Kommissionen erkender i sin egen konsekvensanalyse, som er baseret på empiriske data, at 
den gennemsnitlige årlige ekstra fordel ved udvidelsen af beskyttelsestiden for en 
gennemsnitlig udøvende kunstner ikke ville være særlig stor (i sammenligning med de 
lønninger, der udbetales til "gulddrenge" i bank- og forsikringssektoren), men alligevel 
betydelig og relevant set fra en gennemsnitlig udøvende kunstners synspunkt.

Den økonomiske fordel, der følger af længere berettigelse til royalties for radio- og tv-
udsendelser og offentlige forestillinger på barer og diskoteker, ville beløbe sig til op til 737 
EUR. Grundlaget for denne beregning er, at den økonomiske fordel, der tilflyder udøvende 
kunstnere i den første tiårsperiode, ville beløbe sig til op til 18 mio. EUR, og at omkring 24 
500 udøvende kunstnere ville miste deres beskyttelse i det første tiår. Hvis den økonomiske 
fordel, der tilflyder de udøvende kunstnere i løbet af et helt årti (18 mio. EUR), deles mellem 
de 24 500 udøvende kunstnere, der ville miste deres beskyttelse i løbet af dette årti, ville den 
gennemsnitlige udøvende kunstner gennem et helt årti kunne opnå en økonomisk fordel på op 
til 737 EUR om året.

Andragernes alternative beregning (http://www.openrightsgroup.org/wp-
content/uploads/080829_ukipo_ectermextension_amended.pdf) er behæftet med fejl. Den 
dividerer Kommissionens resultat med ti, idet den går ud fra, at 24 500 udøvende kunstnere 
årligt mister deres beskyttelse. Det er klart, at dette tal vedrører det antal kunstnere, der mister 
deres beskyttelse i løbet af en periode på ti år.

Udøvende kunstnere har desuden mulighed for at supplere deres indtægt gennem betalinger
fra fonden for studiemusikere. I modsætning til, hvad andragerne påstår, kommer betalinger
fra denne fond ikke specifikt rige og berømte udøvende kunstnere, men derimod 
studiemusikere, til gode. Årligt ville en gennemsnitlig studiemusiker kunne modtage et ekstra 
supplement til sin indtægt på mellem 130 og 2065 EUR fra fonden for studiemusikere. Selv 
om andragerne ville betragte disse tal som ubetydelige, er de berørte studiemusikere af en 
anden opfattelse. 

Også på dette punkt er andragernes alternative beregning (se referencen ovenfor) behæftet 
med fejl. Den går ud fra, at alle udøvende kunstnere vil være berettigede til at modtage 
betalinger fra fonden for studiemusikere, selv om det i realiteten er klart, at fonden alene er 

                                               
1 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med titlen "Impact Assessment on the Legal and Economic 
Situation of Performers and Record Producers in the European Union", 23. april 2008
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/term/ia_term_en.pdf
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oprettet med det formål at yde kompensation til udøvende kunstnere, der har overdraget deres 
rettigheder mod et engangsbeløb. Det er derfor klart, at kendte kunstnere ikke er berettigede 
til betalinger fra fonden.

Ovennævnte beregninger omfatter ikke den ekstra indtægt, der vil blive tale om for kendte 
kunstnere (kunstnere der har royalty-kontrakter) som følge af det forhold, at det i 
forlængelsesperioden ikke længere vil være tilladt at fratrække noget i royalty-betalingerne. 
For de udøvende kunstnere, der aldrig har modtaget deres kontraktmæssige royalties i den 
første periode på 50 år, fordi pladeselskabet endnu ikke havde fået sine investeringer i dem
dækket, indeholder forslaget en "tavlen visket ren"-klausul, hvilket betyder, at disse kunstnere 
vil få udbetalt disse royalties i forlængelsesperioden, eftersom resten af det beløb, der tilkom 
pladeproducenten, vil blive annulleret.

På denne måde vil forslaget være ensbetydende med væsentlige indtægtsforbedringer, navnlig 
senere i livet, for langt størstedelen af kun lidt kendte eller ukendte kunstnere og navnlig for 
de kendte udøvende kunstnere, der ikke tidligere har modtaget royalties, og de 
studiemusikere, der for første gang i deres karriere vil modtage ekstra indtjening fra fonden.  

Det forhold, at udvidelsen af beskyttelsestiden også vil komme pladeproducenter til gode og 
således skaffe dem en ekstra indtægt, er en nødvendig forudsætning for, at fonden kan 
fungere. Sælges der ingen plader, er der ingen indtægtsstrøm for studiemusikere.

Ifølge Kommissionens forslag vil fonden blive finansieret gennem hensættelse til den af 20 % 
af pladeselskabernes salgsindtægter i forlængelsesperioden. Det forhold, at pladeindustrien 
konsekvent, men hidtil uden held, har forsøgt at begrænse de beløb, der skal hensættes til 
fonden, viser, at forslaget ikke er nogen gave til pladeindustrien. 

Desuden vil pladeproducenterne komme til at betale flere royalties i forlængelsesperioden, da 
de vil skulle betale ubeskårne royalties til alle kendte kunstnere. Denne regel ignoreres 
konsekvent af kritiske akademikere. 

Bekymring i offentligheden

Kommissionen mener efter at have taget alle synspunkter i betragtning, at forslaget om en 
udvidelse af beskyttelsestiden er særdeles afbalanceret. Forhandlingerne med Europa-
Parlamentet og Ministerrådet inden for rammerne af den fælles beslutningsprocedure er en 
garanti for, at den endelige tekst ikke vil ignorere nogen af de bekymringer, som såvel 
borgerne som de nationale myndigheder har givet udtryk for.    

Kommissionen finder, at sammenligningen med softwarepatentinitiativet er fuldstændig 
malplaceret og henviser til musikerfagforeningers brede tilslutning til forslaget som et talende 
bevis herfor. Det, der står på spil i forslaget om udvidelse af beskyttelsestiden, er ikke 
pladeindustriens overlevelse eller beskyttelsen af nogle få store selskabers interesser, men den 
længe påkrævede erkendelse af, at udøvende kunstnere, sangere, orkesterdirigenter og 
kormedlemmer er afhængige af royalties for at kunne skaffe sig et anstændigt udkomme.  

Optagelser af ikke-ophavsretligt beskyttet materiale
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Forslaget om en udvidelse af beskyttelsestiden vedrører kun udøvende kunstneres og 
pladeproducenters rettigheder. Hvis forslaget vedtages i 2010, betyder det, at det kun er 
udøvende kunstneres og producenters rettigheder fra 1960 og frem, der vil blive udvidet.  

Hvad andragerne undlader at nævne, er, at ophavsrettighederne gælder i 70 år efter den længst 
overlevende medophavsmands død. Det betyder sædvanligvis, at fællesejede værker forbliver 
beskyttede i op til 140 eller 150 år. Ophavsrettighederne (det være sig komponisternes eller 
tekstforfatternes) til samme ovennævnte optagelser fra 1960 og frem vil derfor gælde indtil 
længe efter udløbet af selv de udvidede rettigheder for udøvende kunstnere. Det er først, når 
ophavsrettighederne er udløbet, at et stykke musik kan betragtes som ikke-ophavsretligt
beskyttet materiale. Det betyder, at der stadig vil skulle betales royalties til ophavsmænd i en 
lang periode, selv efter at lydoptagelsen ikke længere er beskyttet.

"Use it or lose it"-klausulen 

Formålet med "use it or lose it"-klausulen er at gøre det muligt for udøvende kunstnere at 
genindtræde i deres ret til en optagelse, hvis producenten ikke sælger de musikspor, 
vedkommende kunstner optræder på, på internettet og i forretninger. Den udøvende kunstner 
kan derefter selv enten udgive musikken på ny eller finde en anden producent, der er villig 
hertil.

Andragerne antager fejlagtigt, at det påhviler udøvende kunstnere eller brugere at bevise, at en 
optagelse ikke på et eller andet tidspunkt har været gjort tilgængelig for offentligheden ét eller 
andet sted. Dette er ikke nogen fyldestgørende afspejling af strukturen i "use it or lose it"-
klausulen. Klausulen giver specifikt udøvende kunstnere mulighed for at meddele 
producenten, at de ønsker at opsige deres kontrakt, hvis producenten ikke gør lydoptagelserne 
tilgængelige online og sælger dem som fysiske cd'er. Hvis producenten ikke udfører begge 
disse udnyttelseshandlinger, vil den overdragne ophavsret gå tilbage til den udøvende 
kunstner, og producentens ophavsret til lydoptagelsen vil ophøre at eksistere.

Det audiovisuelle aspekt

I sin nuværende form omfatter forslaget ikke den audiovisuelle sektor. Under 
forhandlingsprocessen anførte Kommissionen, at det var nødvendigt med en nøjere 
undersøgelse af denne sektor, inden der forlagdes noget forslag til handling. Derfor 
indeholder det foreliggende forslag en artikel, hvori det specificeres, at Kommissionen skal 
foretage en separat analyse af konsekvenserne for udøvende kunstnere i den audiovisuelle 
sektor.

Klarhed

Kommissionen er enig i, at håndhævelsesspørgsmål ikke bør blandes sammen med 
intellektuelle ejendomsrettigheders varighed og rækkevidde. Det foreliggende forslag 
indeholder ingen håndhævelsesforanstaltninger. Ved at udvide beskyttelsestiden fremmer 
forslaget snarere disse intellektuelle rettigheder, f.eks. rimelige vederlag for udsendelse af 
fremførelser via radio og fjernsyn og afspilning på offentlige steder, hvilket gør det muligt for 
udøvende kunstnere at få direkte økonomisk fordel af deres fremførelser uden at skulle ty til 
besværlige håndhævelsesforanstaltninger eller teknologier til forvaltning af digitale 
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rettigheder.   

Princippet om en bevisbaseret tilgang

Kommissionen mener, at den har forelagt omfattende bevismateriale i sin konsekvensanalyse. 
Konsekvensanalysen undersøgte også spørgsmålet om forbrugerpriser. Der er ikke noget, der 
tyder på en årsagssammenhæng mellem udøvende kunstneres eller producenters 
ophavsretsbeskyttelse og detailprisen på en lydoptagelse. Kommissionen konkluderede, at 
fastsættelsen af priser på lydoptagelser er afhængig af mange andre faktorer, herunder 
hyldeplads og den del af prisen, som detailhandlerne beholder. Det fremgår af empiriske data, 
at priserne på lydoptagelser ikke falder, når ophavsretten til fremførelsen udløber. Årsagen 
hertil er overvejende, at ophavsmænd stadig modtager vederlag for deres sang (beskyttet for 
livstid plus 70 år), og at virksomheder, der arbejder med ikke-ophavsretligt beskyttet 
materiale, i alt væsentligt sælger til samme pris som pladeselskaber gør.  

Med hensyn til onlinesalg tilbyder de i øjeblikket mest udbredte tjenester såsom iTunes 
samme priser pr. musikspor, uanset om musikken er ophavsretligt beskyttet eller ej.

Abonnementsbaserede tjenester tilbyder adgang til et repertoire eller et bestemt antal 
musikspor mod en månedlig betaling, som ikke varierer alt efter antallet af ophavsretligt 
beskyttede eller ikke-ophavsretligt beskyttede spor.

Bundtet adgang til musiktjenester såsom "Nokia Comes With Music" (mobiltelefoner) eller 
"Orange Music Max" (ISP Mobile) koster også det samme, uanset hvilke musikspor 
forbrugerne downloader.

Ud af de 100 musiktjenester, der undersøgtes i den nylige "Observatoire de la musique: Etat 
des lieux de l'offre de musique numérique au premier semestre 2008", tilbyder kun én tjeneste 
adgang til lydoptagelser, der ikke længere er beskyttede. Prisen pr. musikspor, 1 EUR, er den 
samme som den, der opkræves for spor, hvor lydoptagelsen stadig er beskyttet.

Forslagets status

Europa-Parlamentet har behandlet og stemt om forslaget i fire forskellige udvalg: 
Kulturudvalget (10. december 2008), Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(12. december 2008), Udvalget om Industri, Forskning og Energi (16. december 2008) og det 
korresponderende udvalg, Retsudvalget (18. februar 2009). Afstemningerne faldt i det store 
og hele positivt ud.

Der er stadig forhandlinger i gang i Rådet, og det ser ud til, at Rådets og Europa-Parlamentets 
tekster er ret sammenfaldende. Synspunkterne synes at nærme sig hinanden for så vidt angår 
en udvidelse af beskyttelsestiden med højst 70 år kombineret med en fond for studiemusikere, 
en "tavlen visket ren"-klausul og en "use it or lose it"-klausul for alle lydoptagelser, uanset om 
de stammer fra tiden før eller efter ikrafttrædelsen af den nye beskyttelsestid.

Konklusioner

Det er Kommissionens opfattelse, at forslaget er blevet debatteret indgående med input fra 
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alle berørte parter, og at det udgør en afbalanceret lovgivningsmæssig tekst. Det oprindelige 
formål med forslaget var at forbedre udøvende kunstneres økonomiske situation. Det forhold, 
at de udøvende kunstnere er ivrige efter at få forslaget vedtaget, synes at vise, at de fremtidige 
resultater vil være lig dem, der er identificeret i Kommissionens omfattende 
konsekvensanalyse."


