
CM\784459SV.doc PE426.903

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar

15.5.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1665/2008, ingiven av Becky Hogge (brittisk medborgare), för 
föreningen ”Open Rights Group”, och undertecknad av ytterligare 
13 952 personer, med en protest mot förlängningen av skyddstiden för 
upphovsrätt för inspelningar

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarna motsätter sig förlängningen av skyddstiden för upphovsrätt och vissa 
närstående rättigheter som enligt kommissionens förslag till direktiv (KOM(2008)0464) om 
ändring av direktiv 2006/116/EG skulle förlängas från 50 till 95 år för konstnärer och 
producenter av fonogram eller inspelningar. Framställarna vill att de yrkesverksammas och 
konsumenternas intressen beaktas vid ändringen av direktivet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 25 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 15 maj 2009.

I framställningen, som undertecknats av 13 952 personer, vädjar man till de europeiska 
institutionerna att se till att politiken på upphovsrättsområdet återspeglar alla berörda aktörer, 
inklusive konsument- och intresseorganisationer, och inte endast de kommersiella 
rättighetshavarna, som förespråkar en förlängning av skyddstiden för upphovsrätt. 
Framställarna anser att den föreslagna skyddstiden, och politiken i fråga om upphovsrätt rent 
allmänt, är alldeles för inriktad på upphovsrättsinnehavarna och dem som förvaltar 
upphovsrätt.
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Förslagets effektivitet 

Kommissionens förslag föregicks av en konsekvensanalys1 i vilken det togs hänsyn till 
åsikterna från alla aktörer, inklusive konsument- och intresseorganisationer. Kommissionens 
avdelningar behandlade en rad undersökningar, bland annat dem som anges i framställningen. 
De olika undersökningarna räknas upp på sidan 13 i konsekvensanalysen. Kommissionen 
understryker att de akademiska undersökningar som framställarna hänvisar till innehåller 
allmänna uppgifter om politiken på upphovsrättsområdet och kartlägger den historiska 
bakgrunden till utövande konstnärers rättigheter. Bortsett från ett enda fall innehåller ingen av 
de akademiska undersökningar som framställarna hänvisar till någon empirisk analys av vare 
sig fördelarna för utövande konstnärer eller konsekvenserna för konsumenterna.

I kommissionens konsekvensanalys, som bygger på empiriska data, medges att en förlängd 
skyddstid inte skulle innebära några sensationella fördelar i fråga om de genomsnittliga 
tilläggsintäkterna per år för den genomsnittlige utövande konstnären (jämfört med intäkterna 
för ”höjdarna” i bank- och försäkringssektorn), men de skulle ändå vara betydelsefulla för en 
sådan konstnär.

Intäkterna från ett längre berättigande till royalties för utsändningar och offentliga 
framföranden i barer och diskotek skulle bli upp till 737 euro. Utgångspunkten för denna 
beräkning är att vinsten för utövande konstnärer under den inledande tioårsperioden skulle 
uppgå till 18 miljoner euro och att ca 24 500 konstnärer skulle förlora skyddet under det första 
decenniet. Om vinsten under ett helt decennium (18 miljoner euro) delas mellan 
24 500 konstnärer som skulle förlora skyddet under detta decennium, skulle vinsten för den 
genomsnittlige utövande konstnären under ett decennium bli upp till 737 euro per år.

Framställarnas alternativa beräkning (http://www.openrightsgroup.org/wp-
content/uploads/080829_ukipo_ectermextension_amended.pdf) är felaktig. Den delar 
kommissionens förslag med tio, vilket innebär att 24 500 konstnärer antas förlora skyddet per 
år. Det är uppenbart att siffran gäller antalet konstnärer som förlorar skyddet under en 
tioårsperiod.

Ytterligare intäkter för utövande konstnärer kommer från sessionsmusikernas fond. I motsats 
till vad framställarna hävdar gynnar inte denna fond särskilt ”rika och framgångsrika”
utövande konstnärer utan sessionsmusiker. Sessionsmusikernas fond skulle ge en vinst på 
130–2 065 euro per år i extra intäkter för den genomsnittlige sessionsmusikern. Framställarna 
menar att dessa siffror är oviktiga, men de berörda sessionsmusikerna är av en annan åsikt.

Det finns ytterligare felaktigheter i framställarnas ovan nämnda, alternativa beräkning. Det 
hävdas däri att alla utövande konstnärer kommer att vara berättigade till betalningar från 
sessionsmusikernas fond, samtidigt som det i själva verket tydligt framgår att fonden endast är 
till för att kompensera utövande konstnärer som har överlåtit sina ensamrätter mot en 
engångsbetalning. Det är därför uppenbart att intäkterna från fonden inte är till för etablerade, 
framgångsrika artister.

                                               
1 Kommissionens arbetsdokument: ”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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I ovannämnda beräkningar ingår inte de extra intäkter som etablerade utövande konstnärer 
(artister som får avtalsenliga royalties) kommer att erhålla till följd av att inga avdrag på 
royalties kommer att vara tillåtna under den förlängda skyddstiden. För de utövande 
konstnärer som aldrig fick sina avtalsenliga royalties under de första 50 åren på grund av att 
skivbolaget ännu inte hade tjänat in sin investering i dem innehåller förslaget en 
tabula rasa-bestämmelse. Det innebär att dessa konstnärer faktiskt kommer att börja inkassera 
dessa royalties under den förlängda skyddstiden – eftersom det återstående beloppet kommer 
att annulleras på grund av skivproducenten.

På så sätt kommer förslaget att innebära viktiga tillägg till intäkterna, särskilt senare i livet, 
för den stora majoriteten av mindre kända eller okända artister, framför allt för de etablerade 
utövande konstnärer som inte tidigare erhöll royalties och sessionsmusikerna som för 
första gången under sin karriär skulle få extra intäkter från fonden.

Att den förlängda skyddstiden även kommer att gynna skivproducenterna – och innebära 
tilläggsintäkter – är nödvändigt för att fonden ska fungera. Om det inte säljs några skivor, blir 
det inga stadiga intäkter för sessionsmusiker.

Enligt kommissionens förslag ska fonden bestå av 20 % av skivbolagens försäljningsintäkter 
under förlängningstiden. Att skivindustrin ständigt, men hittills utan framgång, har försökt 
minska de belopp som ska avsättas för fonden visar att detta förslag inte är någon gåva till 
skivindustrin.

Dessutom kommer skivproducenter att betala mer royalties under förlängningstiden, eftersom 
de kommer att vara tvungna att betala fullständiga royalties till alla etablerade utövande 
konstnärer. Denna bestämmelse ignoreras genomgående av kritiska akademiker.

Allmänhetens intressen

Efter att ha beaktat alla åsikter anser kommissionen att förslaget om förlängd skyddstid 
verkligen är väl avvägt. Förhandlingarna med Europaparlamentet och ministerrådet enligt 
medbeslutandeförfarandet garanterar även att man i den slutliga texten inte ignorerar några 
intressen som har uttryckts av allmänheten i EU eller av nationella myndigheter.

Kommissionen anser att jämförelsen med initiativet om programvarupatenten är helt olämplig 
och skulle vilja peka på det stora stöd som förslaget får från musikernas fackföreningar som 
ett talande bevis på detta. Vad det handlar om i förslaget om skyddstiden är inte skivindustrins 
överlevnad eller skyddet av ett fåtal stora bolags intressen, utan det erkännande som skulle ha 
gjorts för länge sedan att utövande konstnärer, sångare, orkesterledare och körmedlemmar är 
beroende av royalties för upphovsrätt för att få en dräglig inkomst.

Inspelningar tillgängliga för allmänheten (public domain)

Förslaget om förlängd skyddstid gäller endast rättigheterna för utövande konstnärer och 
skivproducenter. Det innebär, om förslaget antas 2010, att endast rättigheterna för utövande 
konstnärer och skivproducenter från 1960 och senare skulle förlängas.

Vad framställarna undlåter att nämna är att upphovsmannens (textförfattarens eller 
kompositörens) rättigheter varar i 70 år räknat från den tidpunkt då den sist överlevande 
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medförfattaren avlider. Det innebär vanligtvis att upphovsrätten för ett verk är skyddad i 
140-150 år. Upphovsmannens (textförfattarens eller kompositörens) rättigheter i samband 
med inspelningar från 1960 eller senare kommer därför att vara skyddade till och med långt 
efter det att den förlängda skyddstiden för utövande konstnärer har löpt ut. Det är först när 
skyddstiden för upphovsmannens rättigheter har löpt ut som ett musikstycke kan betraktas 
som tillgängligt för allmänheten (dvs. bli public domain). Det innebär att royalties måste 
fortsätta att betalas till upphovsmän under en lång tid, även efter det att inspelningen förlorar 
sitt skydd.

Use it or lose it-klausulen

Syftet med use it or lose it-klausulen är att göra det möjligt för utövande konstnärer att återfå 
sina rättigheter till inspelningen om producenten inte säljer de inspelningar som konstnären 
medverkar i på Internet och i affärer. Konstnären kan då antingen ge ut musiken själv eller 
finna en annan producent som är villig att göra det.

Framställarna hävdar felaktigt att det åligger utövande konstnärer eller användare att bevisa 
att en inspelning inte tidigare har gjorts tillgänglig någonstans. Detta återspeglar inte på rätt 
sätt hur den s.k. use it or lose it-klausulen är uppbyggd. Klausulen innebär uttryckligen att 
konstnärerna får meddela producenten att de avser att säga upp kontraktet, om producenten 
inte skulle göra inspelningarna tillgängliga på Internet och sälja dem som cd-skivor. Om 
producenten inte utför dessa båda former av utnyttjande ska den överlåtna ensamrätten återgå 
till den utövande konstnären, och producentens upphovsrätt i fråga om inspelningen ska 
upphöra att gälla.

Den audiovisuella sektorn

Den audiovisuella sektorn ingår inte i förslaget i dess nuvarande lydelse. I 
förhandlingsprocessen menade kommissionen att denna sektor skulle behöva undersökas 
ytterligare innan eventuella åtgärdsförslag lades fram. Nuvarande förslag innehåller därför en 
artikel i vilken det specifikt anges att kommissionen ska genomföra en separat 
konsekvensanalys för utövande konstnärer i den audiovisuella sektorn.

Tydlighet

Kommissionen håller med om att frågor om verkställigheten inte bör förväxlas med de 
immateriella rättigheternas varaktighet och räckvidd. Föreliggande förslag innehåller inga 
verkställighetsåtgärder. Genom att skyddstiden förlängs främjar förslaget snarare de 
rättigheter, t.ex. skälig ersättning för utsändningar och överföring till allmänheten, som gör 
det möjligt för utövande konstnärer att få direkta fördelar utan att man tar till besvärliga 
verkställighetsåtgärder eller kontrolltekniken DRM (digital rights management).

Principen om evidensbaserade metoder

Kommissionen anser att det finns omfattande belägg i dess konsekvensanalys, i vilken även 
frågan om konsumentpriser undersöks. Det finns inga belägg för att det finns ett 
orsakssamband mellan skyddet av de utövande konstnärernas och producenternas upphovsrätt 
och detaljhandelspriset för en inspelning. Kommissionen drog slutsatsen att prissättningen för 
inspelningar är beroende av många andra faktorer, däribland hyllutrymme och den andel av 
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priset som behålls av detaljhandlare. Empiriska belägg visar att det inte förekommer någon 
minskning av priserna för inspelningar när skyddstiden för upphovsrätten för framförandet väl 
löper ut. Oftast beror detta på att upphovsmännen fortfarande får ersättning för sina 
musikstycken (skyddade under hela livstiden plus i ytterligare 70 år) och att 
public domain-företag säljer till i stort sett samma priser som skivbolagen gör.

När det gäller internetförsäljning är de priser som erbjuds av aktuella dominerande tjänster, 
t.ex. iTunes, desamma per musikstycke, oavsett om musiken fortfarande omfattas av 
upphovsrätt eller inte.

Prenumerationsbaserade tjänster erbjuder tillgång till en repertoar eller ett visst antal 
musikstycken mot en månadsavgift. Priset anpassas då inte efter hur många av musikstyckena 
som omfattas av upphovsrätt och hur många som inte gör det.

Kombinerad tillgång till musiktjänster såsom ”Nokia comes with music” (mobiltelefoner) 
eller ”Orange music max” (ISP, mobil) kostar också detsamma oberoende av vilka 
musikstycken kunden laddar ned.

Av 100 musiktjänster som undersöktes nyligen i ”Observatoire de la musique: Etat des lieux 
de l'offre de musique numérique au premier semestre 2008” erbjuder endast en tjänst tillgång 
till inspelningar som inte längre är skyddade. Priset, en euro/musikstycke, är detsamma som 
priset för musikstycken för vilka inspelningen fortfarande är skyddad.

Förslagets ställning

Europaparlamentet har behandlat och röstat om förslaget i fyra olika utskott: utskottet för 
kultur och utbildning (10 december 2008), utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (12 december 2008), utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(16 december 2008) och det ansvariga utskottet, dvs. utskottet för rättsliga frågor 
(18 februari 2009). Resultatet från dessa omröstningar har i stor utsträckning varit positivt.

Förhandlingar pågår fortfarande i rådet, och det verkar som om rådets och 
Europaparlamentets texter är relativt samstämmiga. Allmänt verkar gälla att man vill att den 
förlängda skyddstiden ska begränsas till 70 år med en fond för sessionsmusiker och att man 
vill ha en tabula rasa-bestämmelse och en use it or lose it-klausul för alla inspelningar, 
oavsett om de skett innan eller efter det att bestämmelserna om den nya skyddstiden träder i 
kraft.

Slutsatser

Kommissionen anser att förslaget har debatterats och diskuterats mer än nog, med bidrag från 
alla berörda aktörer, och utgör en väl avvägd lagtext. Det ursprungliga syftet med förslaget 
var att förbättra de utövande konstnärernas ekonomiska situation. Att utövande konstnärer 
gärna ser att förslaget antas skulle tyda på att de framtida resultaten kommer att vara just de 
som kommissionen har fastställt i sin omfattande konsekvensanalys.


