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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1665/2008, ingediend door Becky Hogge (Britse nationaliteit), 
namens de Open Rights Group, gesteund door 13 952 medeondertekenaars, over de 
verlenging van de beschermingtermijn van het auteursrecht op geluidsopnamen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners verzetten zich tegen het verlengen van de beschermingstermijn van het auteursrecht en 
van bepaalde naburige rechten die, volgens voorstel COM(2008)0464 van de Commissie tot 
wijziging van Richtlijn 2006/116/EG, in plaats van 50 jaar zou worden gewijzigd in 95 jaar voor 
uitvoerend kunstenaars en producenten van fonogrammen en andere geluidsopnamen. Zij willen 
dat er bij het wijzigen van deze richtlijn niet alleen rekening wordt gehouden met 
beroepsuitoefenaars, maar ook met consumenten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei 2009

Het verzoekschrift, dat door 13.952 personen is ondertekend, doet een beroep op de Europese 
instellingen om ervoor te zorgen dat het beleid op het gebied van het auteursrecht rekening houdt
met alle betrokkenen, ook consumenten- en nutsorganisaties, en niet alleen met de commerciële 
rechthebbenden, die pleiten voor verlenging van de beschermingstermijn van het auteursrecht. 
Indieners zijn van mening dat het voorstel over de beschermingstermijn, en het 
auteursrechtenbeleid in het algemeen, te zeer is toegespitst op het welzijn van de eigenaars van 
auteursrechten en maatschappijen voor auteursrechtenbeheer.

Doeltreffendheid van het voorstel



PE426.903v01-00 2/5 CM\784459NL.doc

NL

Aan het voorstel van de Commissie ging een effectbeoordeling1 vooraf waarin rekening werd 
gehouden met de standpunten van alle betrokkenen, waaronder organisaties van consumenten en 
de nutsorganisaties. De diensten van de Commissie hebben een reeks studies onderzocht, 
waaronder alle studies die in het verzoekschrift worden aangehaald. De lijst met studies is te 
vinden op blz. 13 van de effectbeoordeling. De Commissie wil erop wijzen dat de door de 
indieners aangehaalde wetenschappelijke studies algemene verklaringen van het 
auteursrechtenbeleid behelzen en de historische achtergrond van de rechten van uitvoerende 
kunstenaars onderzoeken. Met één uitzondering behelst geen van de door de indieners 
aangehaalde wetenschappelijke literatuur een empirische analyse van hetzij het voordeel voor 
uitvoerenden of het effect op consumenten.

De op empirische gegevens gebaseerde effectbeoordeling van de Commissie erkent zelf dat het 
gemiddelde jaarlijkse extra profijt van een verlenging van de termijn voor een gemiddelde 
uitvoerende kunstenaar niet spectaculair zou zijn (als wordt vergeleken met de salarissen van de 
top in de bank- en verzekeringswereld), maar wel significant en belangrijk is, als gekeken wordt 
vanuit het perspectief van een gemiddelde uitvoerende kunstenaar.

Het profijt van een verlenging van de auteursrechten voor uitzendingen en openbare uitvoeringen 
in bars en discotheken zou maximaal EUR 737 bedragen. De basis voor deze berekening is dat 
het profijt voor uitvoerende kunstenaars de eerste tien jaar maximaal 18 mln zou bedragen en ca. 
24.500 uitvoerende kunstenaars in het eerste decennium de bescherming zouden kwijtraken. Als 
het profijt gedurende een geheel decennium (EUR 18 mln) verdeeld zou worden tussen 24.500 
uitvoerende kunstenaars die de bescherming in dit decennium zouden kwijtraken, zou de 
gemiddelde opbrengst per uitvoerende kunstenaar in een decennium maximaal EUR 737 per jaar 
bedragen.

De alternatieve berekening van de bezoekers (http://www.openrightsgroup.org/wp-
content/uploads/080829_ukipo_ectermextension_amended.pdf) vertoont ernstige 
tekortkomingen. De uitkomst van de Commissie wordt door tien gedeeld, ervan uitgaand dat 
24.500 uitvoerende kunstenaars jaarlijks hun bescherming kwijtraken. Het is duidelijk dat het 
cijfer betrekking heeft op de uitvoerende kunstenaars die gedurende een periode van 10 jaar hun 
bescherming verliezen.

Een extra voordeel voor de uitvoerende kunstenaars levert het Fonds voor sessiemuzikanten op. 
In tegenstelling tot het argument van de indieners komt dit fonds nu juist niet ten goede aan 
"rijke en beroemde" uitvoerende kunstenaars, maar aan sessiemuzikanten. Het Fonds voor 
sessiemuzikanten levert een gemiddelde sessiemuzikant tussen EUR 130 en 2.065 per jaar op. 
Hoewel de indieners deze cijfers onbelangrijk vinden, denken de betrokken musici daar anders 
over. Ook hier vertoont de alternatieve berekening van de indieners (zie hierboven) ernstige 
tekortkomingen. Er wordt namelijk van uitgegaan dat alle uitvoerende kunstenaars in 
aanmerking komen voor betalingen uit het fonds voor sessiemuzikanten, terwijl het toch wel
duidelijk is dat het fonds alleen bedoeld is ter compensatie van uitvoerende kunstenaars die hun 
rechten hebben afgestaan tegen een eenmalige betaling. Daarom zijn de opbrengsten van het 
fonds zeker niet bedoeld voor succesvolle bekende kunstenaars.

De bovengenoemde berekeningen behelzen niet de extra inkomsten die bekende kunstenaars 
                                               
1 Werkdocument van de Commissie: "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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(kunstenaars die een contract hebben ondertekend en uit hoofde daarvan royalties ontvangen) 
zullen ontvangen als gevolg van het feit dat er geen vermindering op de royalties zal worden 
toegestaan bij een verlenging van de termijn. Voor de uitvoerende kunstenaars die nog nooit hun 
contractueel vastgestelde royalties in de eerste 50 jaar hebben ontvangen, omdat de 
platenmaatschappij haar investering nog niet heeft terugverdiend, betekent dit voorstel een 
compleet nieuwe start: dat betekent dat deze uitvoerende kunstenaars werkelijk royalties krijgen 
in de verlengde beschermingstermijn en dat de rest van het bedrag dat verschuldigd is aan de 
platenmaatschappij zal worden geschrapt.

Op deze wijze zorgt het voorstel voor een aanzienlijke verhoging van de inkomsten, met name 
op latere leeftijd, van het merendeel van de weinig bekende of onbekende kunstenaars, vooral de 
bekende kunstenaars die voorheen geen royalties ontvingen en de sessiemuzikanten die voor de 
eerste keer in hun carrière extra inkomsten uit het fonds zullen krijgen.

Het feit dat platenproducenten ook zullen profiteren van een verlenging van de termijn - en 
daardoor extra inkomsten krijgen - is noodzakelijk voor de exploitatie van het fonds. Als er geen 
platenverkopen zijn, is er ook geen inkomstenbron voor sessiemuzikanten.

Volgens het Commissievoorstel bestaat het fonds uit 20% van de verkoopopbrengsten van 
platenmaatschappijen in de verlengingsperiode. Het feit dat de muziekbranche voortdurend, tot 
dusver zonder succes, heeft geprobeerd de bedragen die opzij moeten worden gezet voor het 
fonds te beperken, toont aan dat dit voorstel geen geschenk is voor de muziekbranche.

Bovendien zullen de platenproducenten meer royalties in de verlengingsperiode betalen aan alle 
bekende uitvoerende kunstenaars. Deze bepaling wordt door kritische academici consequent 
buiten beschouwing gelaten.

Openbaar belang

De Commissie is, na inachtneming van alle standpunten, van oordeel dat het voorstel voor een 
verlenging van de termijn evenwichtig is. De onderhandelingen met het Europees Parlement en 
de Raad in het kader van de medebeslissingsprocedure zorgen er ook voor dat de definitieve 
tekst niet voorbijgaat aan bezorgdheid onder Europese burgers of nationale autoriteiten.

De Commissie is van mening dat de vergelijking met het initiatief voor softwarepatenten 
volkomen misplaatst is en wijst erop dat de grote steun die het voorstel krijgt van vakbonden van 
musici, op dit punt een sprekend bewijs is. Waar het om gaat in het uitbreidingsvoorstel is niet 
het overleven van de muziekindustrie of de bescherming van de belangen van een paar grote 
ondernemingen, maar de al lang noodzakelijke erkenning dat uitvoerende kunstenaars, zangers, 
dirigenten en koorleden afhankelijk zijn van de royalties uit auteursrechten om behoorlijk te 
kunnen leven.

Vrij toegankelijke opnames

Het voorstel voor een verlenging van de termijn betreft alleen de rechten van uitvoerende 
kunstenaars en de producenten van fonogrammen. Dat betekent dat, wanneer het voorstel in 
2010 wordt vastgesteld, alleen de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten met 
ingang van 1960 zullen worden verlengd.
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Wat de indieners niet noemen, is het feit dat auteursrechten 70 jaar na de dood van de laatste co-
auteur van kracht blijven. Dat betekent over het algemeen dat onder auteursrechten vallende 
werken maximaal 140-150 jaar beschermd blijven. De auteursrechten (componist en 
tekstschrijver) in deze opnames vanaf 1960 blijven daarom nog van kracht nadat de verlengde 
beschermingstermijn voor uitvoerende kunstenaars al is verstreken. Pas nadat de auteursrechten 
zijn verstreken, kan een muziekwerk als vrij toegankelijk worden beschouwd. Dat betekent dat er 
nog altijd gedurende een lange periode royalties aan de auteurs moeten worden betaald, ook al 
heeft de geluidsopname de bescherming verloren.

De "use it or lose it"-clausule

Met de "use it or lose it"-clausule moeten uitvoerende kunstenaars hun rechten als gevolg van de 
opname weer kunnen terugkrijgen, wanneer de producent de muziekopnames niet op het internet 
of in winkels verkoopt. De uitvoerende kunstenaar kan in zo'n geval hetzij de muziek zelf 
opnieuw uitbrengen of een andere producent zoeken die bereid is dat te doen.

De indieners gaan er ten onrechte van uit dat uitvoerende kunstenaars of gebruikers zelf moeten 
aantonen dat de opname niet "wel eens elders beschikbaar is geweest". Dat weerspiegelt niet op 
adequate wijze de structuur van het "use it or lose it"-beginsel. De clausule bepaalt nadrukkelijk
dat de uitvoerende kunstenaars de producent op de hoogte kunnen brengen van hun voornemen 
om het contract te beëindigen, wanneer laatstgenoemde de opnames niet on-line beschikbaar stelt 
of als cd's verkoopt. Wanneer de producent niet "overgaat tot exploitatie van een van beide 
manieren", komen de overgedragen auteursrechten terug bij de uitvoerend kunstenaar en komt 
het auteursrecht van de producent in de geluidsopname te vervallen.

Audiovisuele werken

Onder het huidige voorstel valt niet de audiovisuele sector. In het onderhandelingsproces heeft 
de Commissie aangegeven dat verder onderzoek naar deze sector nodig is voordat een voorstel 
voor het nemen van maatregelen wordt ingediend. Het huidige voorstel behelst derhalve een 
artikel waarin wordt gespecificeerd dat de Commissie een afzonderlijke effectbeoordeling zal 
uitvoeren voor de uitvoerende kunstenaars in de audiovisuele sector.

Duidelijkheid

De Commissie is ook van mening dat handhavingskwesties niet moeten worden verward met de 
duur en de reikwijdte van intellectuele-eigendomsrechten. Het huidige voorstel behelst geen 
enkele handhavingsmaatregel. Door de verlenging van de beschermingsduur beschermt het 
voorstel juist deze rechten, zoals een redelijke beloning voor uitzendingen en publicaties, 
waarmee uitvoerende kunstenaars rechtstreeks profijt hebben zonder een beroep te hoeven doen 
op ingewikkelde handhavingsmaatregelen of technologieën voor het beheer van digitale rechten.

Beginsel van een op bewijslast gebaseerde benadering

De Commissie is van mening dat zij in de effectbeoordeling uitgebreid bewijsmateriaal heeft 
aangedragen. De effectbeoordeling heeft ook de kwestie van de consumentenprijzen onderzocht. 
Er zijn geen tekenen voor een causaal verband tussen de bescherming van de auteursrechten van 
uitvoerende kunstenaar of producent en de verkoopprijs van een geluidsopname. De Commissie 
concludeerde dat de prijs van geluidsopnamen afhangt van vele andere factoren, zoals opslag en 
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het aandeel van de prijs dat voor detailhandelaren bestemd is. Uit empirisch bewijs blijkt dat 
geluidsopnamen niet goedkoper worden wanneer het auteursrecht op de uitvoering afloopt. 
Meestal komt dit doordat auteurs nog altijd beloond worden voor hun lied (levenslang 
beschermd plus 70 jaar) en dat publiekdomeinproducenten in feite tegen dezelfde prijzen
verkopen als platenmaatschappijen.

Wat betreft on-line-verkopen zijn de prijzen die thans door de belangrijkste diensten worden 
gevraagd, zoals iTunes, per opname gelijk, los van het feit of op de muziek al dan niet een 
auteursrecht berust.

Abonnementsdiensten bieden toegang tot een repertoire of een aantal opnamen tegen een 
maandelijkse betaling en deze prijs is niet verschillend voor opnamen met of zonder copyright.

Gebundelde toegang tot muziekdiensten, zoals "Nokia comes with music" (mobiele telefoons) of 
"Orange music max" (ISP, mobiele telefoons) is ook even duur, ongeacht het feit welke 
nummers de consument downloadt.

Van de 100 muziekdiensten die in de recente studie "Observatoire de la musique: Etat des lieux 
de l'offre de musique numérique au premier semestre 2008" werden onderzocht, biedt slechts één 
aanbieder toegang tot geluidsopnamen die niet langer beschermd zijn. De prijs, één EUR per 
opname, is gelijk aan de prijs die in rekening wordt gebracht voor opnamen waarop auteursrecht 
berust.

Stand van het voorstel

Het Europees Parlement heeft in vier verschillende commissies het voorstel onderzocht en 
daarover gestemd: cultuur (10 december 2008), interne markt en consumentenbescherming 
(12 december 2008), industrie, onderzoek en energie (16 december 2008) en de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken (18 februari 2009). Deze stemming is grotendeels positief 
geweest.

In de Raad wordt nog steeds onderhandeld en het lijkt erop dat de teksten van Raad en EP 
redelijk op elkaar zijn afgestemd. Overeenstemming lijkt te bestaan over de tot 70 jaar begrensde 
verlengingstermijn met het fonds voor sessiemuzikanten, een nieuw begin-clausule en een "use it 
or lose it"-clausule voor alle geluidsopnamen, los van het feit of deze nu vóór het van kracht 
worden van de nieuwe termijn of daarna zijn opgenomen.

Conclusies

De Commissie is van oordeel dat over het voorstel uitvoerig van gedachten is gewisseld met alle 
betrokkenen, en het een evenwichtige wetstekst vertegenwoordigt. Het oorspronkelijke doel van 
het voorstel is een ondersteuning van de economische situatie van uitvoerende kunstenaars. Het 
feit dat de uitvoerende kunstenaars het voorstel graag aangenomen zien, wijst er al op dat de 
toekomstige resultaten wijzen in de richting van de uitkomst van de uitgebreide 
effectbeoordeling van de Commissie.


