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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget 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.

Masseproduktionen af fonogrammer begyndte i starten af 1950'erne. Hvis der ikke gribes ind 
nu, vil stadigt flere optagelser, der blev indspillet og udgivet tilbage i perioden fra 1957 til 
1967, miste beskyttelsen. Når optagelserne af kunstnernes fremførelser ikke længere er 
beskyttede, vil ca. 7 000 kunstnere i hver eneste af de større medlemsstater og et tilsvarende 
mindre antal i de mindre medlemsstater miste den indkomst, de får fra kontraktmæssige 
royalties og det såkaldte "rimelige vederlag" for udsendelse af deres fremførelser via radio og 
fjernsyn og afspilning på offentlige steder, f.eks. barer og diskoteker. 

Det berører de kendte kunstnere (der modtager kontraktmæssige royalties), men rammer især 
de tusindvis af anonyme studiemusikere (der ikke modtager royalties, men må nøjes med det 
"rimelige vederlag"), der medvirkede ved fremstillingen af fonogrammer i slutningen af 
50'erne og i 60'erne og overdrog deres enerettigheder til producenten mod et engangshonorar 
("buy out"). De individuelle vederlag for udsendelse i radio og tv og afspilning på offentlige 
steder, som ikke blev overdraget til producenten, ophører, når beskyttelsestiden udløber. 

Ordføreren støtter helhjertet Kommissionens forslag - det bringer udøvende kunstnere og 
fonogramfremstillere ekstra fordele, og især klausulerne om afgiften på 20 % og "use it or 
lose it"-klausulen sikrer, at udøvende kunstnere, navnlig studiemusikere, drager betydelig 
fordel af forlængelsen af perioden, og at deres rettigheder beskyttes godt.

Ordføreren mener, at mindstebeløbet på 2 mio. EUR for producenter ikke er nødvendigt, da 
dette kan forhindre, at visse udøvende kunstnere modtager de nødvendige indtægter, så 
ordføreren anbefaler, at det fjernes. Tilsvarende bør forslagene om at fjerne de udøvende 
kunstneres rettigheder fjernes, da dette finansielt kan være til ulempe for kunstnere og 
udøvende kunstnere. 

Ordføreren støtter klart anvendelsen af nettoindtægter som måling for afgiften på 20 % - der 
sikrer, at producenter kan fradrage rimelige omkostninger, som er direkte forbundet med 
forvaltningen af periodeforlængelsen for fonogrammet. Det må sikres, at kun de 
omkostninger, som er direkte forbundet, kan fradrages, med henblik på at sikre et rimeligt og 
konsekvent vederlag til udøvende kunstnere.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) De nye teknologier giver lovlige 
online tjenester mulighed for digital 
distribution af fonogrammer. Inden for 
disse rammer omfattes også fonogrammer 
fra tidligere år, hvilket giver anledning til 
salg af mindre populære fonogrammer, 
hvorved de ældre og mindre populære 
kunstnere får en indtægt.

Begrundelse

En forlængelse af den tid, hvor beslægtede rettigheder er beskyttet, vil øge pladeselskabernes 
tilskyndelse til at digitaliseres deres kataloger. Online distribution vil således skabe nye 
prospekter for mange optagelser og samtidigt tilvejebringe nye indtægtskilder til kunstnerne. 
Desuden sikrer digitaliseringen af ældre fonogrammer indtægter til ældre og mindre 
populære kunstnere, som vil kunne drage nytte af de såkaldte "longtailsalg".

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at iværksætte en 
procedure for konsekvensvurdering
svarende til den, der er foretaget af 
musiksektoren, med henblik på at 
vurdere, om der er behov for en 
forlængelse af den beskyttelsestid, der for 
øjeblikket gælder inden for den 
audiovisuelle sektor (producenter og tv-
selskaber)

Begrundelse

Alle kunstneres kreative bidrag bør anerkendes og afspejles i direktivet. Europa-
Kommissionen har imidlertid ikke foretaget nogen konsekvensvurdering af, hvilken 
indvirkning en eventuel udvidelse af beskyttelsestiden har for kunstnere inden for andre 
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sektorer, og det er derfor uhensigtsmæssigt at foretage en forlængelse på nuværende 
tidspunkt. Kommissionen bemyndiges herved til at foretage en konsekvensvurdering for den 
audiovisuelle sektor.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den første overgangsforanstaltning 
bør ikke medføre en uforholdsmæssigt 
stor administrativ byrde for små og 
mellemstore fonogramproducenter. 
Medlemsstaterne kan derfor fritage visse 
fonogramproducenter, der anses for små 
eller mellemstore producenter, ud fra de 
årlige indtægter, som er opnået som følge 
af kommerciel udnyttelse af 
fonogrammer.

udgår

Begrundelse

Da den midlertidige ledsageforanstaltning (de 20 %) vil blive målt ud fra nettoindtægterne, 
vil der ikke være nogen uforholdsmæssigt store omkostninger for SMV'er, og derfor er det 
med henblik på at sikre, at alle udøvende kunstnere drager fordel af disse beløb, rimeligt at 
inddrage dem i foranstaltningen.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Disse midler bør udelukkende 
forbeholdes udøvende kunstnere, hvis 
fremførelser er optaget på et fonogram, og 
som har overdraget deres rettigheder til 
fonogramfremstilleren mod et 
engangshonorar. Disse hensatte midler bør 
fordeles til studiemusikerne mindst én gang 
om året på individuel basis. 
Medlemsstaterne kan forlange, at disse 
midler overdrages til 

(13) Disse midler bør udelukkende 
forbeholdes udøvende kunstnere, hvis 
fremførelser er optaget på et fonogram, og 
som har overdraget deres rettigheder til 
fonogramfremstilleren mod et 
engangshonorar. Disse hensatte midler bør 
fordeles til studiemusikerne mindst én gang 
om året på individuel basis. 
Medlemsstaterne bør sikre, at disse midler 
overdrages til 
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rettighedshaverorganisationer, der 
repræsenterer udøvende kunstnere. Når 
fordelingen af disse midler overlades til 
rettighedshaverorganisationer, kan
nationale regler om indtægter, som ikke 
kan fordeles, finde anvendelse.

rettighedshaverorganisationer, der 
repræsenterer udøvende kunstnere. 
Nationale regler om indtægter, som ikke 
kan fordeles, kan finde anvendelse. I
henhold til principperne i UNESCO's 
verdenserklæring om kulturel 
mangfoldighed spiller 
rettighedshaverorganisationer en 
grundlæggende rolle med hensyn til at 
sikre kulturel mangfoldighed.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) En anden ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at 
rettighederne til optagelsen af 
fremførelsen atter bør tilfalde den 
udøvende kunstner, hvis en 
fonogramfremstiller enten afstår fra at 
udbyde et fonogram, som ville være 
offentlig ejendom, hvis ikke 
beskyttelsestiden var forlænget, til salg i
tilstrækkeligt mange eksemplarer, eller
afstår fra at gøre et sådant fonogram 
tilgængeligt for offentligheden. 
Fonogramfremstillerens rettigheder til 
fonogrammet bør derfor ophøre for at 
undgå, at disse rettigheder kommer til at 
bestå samtidig med den udøvende 
kunstners rettigheder til optagelsen på 
fonogrammet, når de sidstnævnte 
rettigheder ikke længere er overdraget til 
fonogramfremstilleren.

(15) En anden ledsagende 
overgangsforanstaltning bør være, at hvis 
en fonogramfremstiller ikke længere 
udbyder et fonogram til salg i
tilstrækkeligt mange eksemplarer af i det 
mindste én version af et sådant fonogram, 
som, hvis ikke beskyttelsestiden var 
forlænget, ville være offentlig ejendom, 
eller ikke længere gør mindst en version 
af et sådant fonogram tilgængeligt for 
offentligheden, kan kunstneren anmode 
ham om at gøre det, og hvis fremstilleren 
ikke efterkommer denne anmodning 
inden for en rimelig tidsfrist, kan 
kunstneren ophæve overdragelsen af 
rettighederne til optagelsen på 
fonogrammet.

Begrundelse

Det er rimeligt, at fonogramfremstilleren mindst gør én version af det pågældende fonogram 
tilgængeligt for offentligheden i tilstrækkeligt mange eksemplarer.
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Denne ledsageforanstaltning skal 
også sikre, at et fonogram ikke er beskyttet, 
når det ikke gøres tilgængeligt for 
offentligheden i en vis periode efter 
forlængelse af beskyttelsesperioden, fordi 
rettighedshaverne ikke udnytter det, eller 
fordi fonogramproducenten eller de 
udøvende kunstnere ikke kan lokaliseres 
eller identificeres. Såfremt en udøvende 
kunstner, efter at rettighederne er 
tilfalden denne, har haft rimelig tid til at 
gøre fonogrammet tilgængeligt for 
offentligheden, og dette ikke længere ville 
været beskyttet, hvis beskyttelsestiden ikke 
var forlænget, og fonogrammet ikke gøres 
tilgængeligt for offentligheden, fortabes 
rettighederne til fonogrammet og til 
fremførelsen.

(16) Denne ledsageforanstaltning skal 
også sikre, at et fonogram ikke er beskyttet, 
når det ikke gøres tilgængeligt for 
offentligheden i en vis periode efter 
forlængelse af beskyttelsestiden, fordi 
rettighedshaverne ikke udnytter det, eller 
fordi fonogramproducenten eller de 
udøvende kunstnere ikke kan lokaliseres 
eller identificeres. 

Begrundelse

Hensigten med "use it or lose it"-klausulen er at beskytte udøvende kunstneres rettigheder og 
sikre, at fonogramfremstillerne ikke kan begrænse disse rettigheder uretfærdigt. I betragtning 
15 opnås dette, og de yderligere foranstaltninger i betragtning 16 udgør ingen ekstra fordel 
for udøvende kunstnere - og i mange tilfælde vil de medføre tab hos de udøvende kunstnere.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) En af de ledsagende 
overgangsforanstaltninger er den 
obligatoriske kollektive udøvelse af 
kunstneres og fonogramfremstilleres 
rettigheder vedrørende selvvalgstjenester 
fra radio- og tv-stationer, der sender deres 
radio- og fjernsynsproduktioner, hvoraf 
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musik fra lovligt udgivne fonogrammer er 
en integreret del. Dette system med 
forvaltning af kollektive rettigheder 
supplerer vederlagsordningen for 
udsendelse af lovligt udgivne 
fonogrammer i henhold til artikel 8, stk. 
2, i direktiv 2006/115/EF om udlejnings-
og udlånsrettigheder og garanterer, at de 
relevante kunstnere og 
fonogramfremstillere i hele 
beskyttelsestiden for lovligt udgivne 
programmer også modtager en rimelig 
andel af vederlaget for 
selvvalgsanvendelsen af udsendte 
produktioner.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Medlemsstaterne bør sikre, at 
forslaget om forlængelse af 
beskyttelsestiden for kunstneres 
rettigheder ledsages af lovbestemmelser, 
der yder kunstnerne beskyttelse i form af 
rimelige kontraktvilkår ved overdragelse.

Begrundelse

Der er ikke behov for harmonisering på EU-niveau af kontraktvilkårene ved overdragelse, 
men medlemsstaternes opmærksomhed bør henledes på, at studiemusikere sædvanligvis ikke 
har nogen reel forhandlingskraft, og at vilkårene i sådanne kontrakter derfor som regel er 
ensidige.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10a – stk. 4 – afsnit 2



AD\756690DA.doc 9/13 PE414.333v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan beslutte, at en 
fonogramfremstiller, hvis samlede årlige 
indkomst i året forud for det, i hvilket det 
nævnte vederlag betales, ikke overstiger et 
mindstebeløb på 2 mio. EUR, ikke er 
forpligtet til at hensætte mindst 20 procent 
af hans indtægt i året forud for det, i 
hvilket det nævnte vederlag betales, fra 
reproduktion, distribution og 
tilrådighedsstillelse af de fonogrammer, til 
hvilke den udøvende kunstners og 
fonogramfremstillerens rettigheder i 
henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 
2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: 
nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF 
trådte i kraft, ikke længere ville være 
beskyttede den 31. december det 
pågældende år.

udgår

Begrundelse

Da den midlertidige ledsageforanstaltning (de 20 %) vil blive målt ud fra nettoindtægten, vil 
der ikke være nogen uforholdsmæssigt store omkostninger for SMV'er, og derfor er det med 
henblik på at sikre, at alle udøvende kunstnere drager fordel af disse beløb, rimeligt at 
inddrage dem i foranstaltningen.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan fastsætte regler 
for, hvorvidt og i hvilket omfang det kan 
forlanges, at 
rettighedshaverorganisationer forvalter
retten til at modtage det i stk. 3 
omhandlede årlige supplerende vederlag.

5. Medlemsstaterne skal sikre, at retten til 
at modtage det i stk. 3 omhandlede årlige 
supplerende vederlag forvaltes af 
rettighedshaverorganisationen.
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Begrundelse

Det er vigtigt, at rettighedshaverorganisationerne på den mest nøjagtige måde og på 
individuelt grundlag fordeler de vederlag, der indsamles på kunstnernes vegne.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10a – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Rettighedshaverorganisationerne skal 
fordele de vederlag på individuelt 
grundlag og tage højde for brugen af hver 
enkelt kunstners fremførelse.

Begrundelse

Det er vigtigt, at rettighedshaverorganisationerne på den mest nøjagtige måde og på 
individuelt grundlag fordeler de vederlag, der indsamles på kunstnernes vegne.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10a – stk. 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Med hensyn til forvaltning af 
kollektive rettigheder vedrørende 
selvvalgstjenester fra radio- og tv-
stationer, som anvender musik fra lovligt 
udgivne fonogrammer i deres radio- og tv-
programmer, skal medlemsstaterne sikre, 
at kunsternes eller 
fonogramfremstillernes ret til at give eller 
nægte at give tilladelse til denne brug 
udelukkende håndhæves gennem 
rettighedshaverorganisationen, som er 
etableret med henblik på at indsamle og 
fordele vederlaget for udsendelse af disse 
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fonogrammer.

Begrundelse

Forlængelsen af beskyttelsestiden for kunstnere og fonogramfremstillere forværrer radio- og 
tv-stationernes administrative vanskeligheder i forbindelse med afklaring af de nødvendige 
selvvalgsrettigheder for deres produktioner, i særdeleshed for deres arkiver. For at opnå 
både en effektiv forvaltning af rettigheder, som betragtning 26 i direktivet om 
ophavsrettigheder (InfoSoc) af 2001 tilskynder ti1, og en rimelig fordeling til alle 
rettighedshavere af vederlaget for selvvalgsanvendelse af udsendte produktioner, er det 
derfor passende, at denne ordning for vederlag suppleres med en obligatorisk kollektiv 
licensordning til dette formål.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2006/116/EF
 Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis efter det tidspunkt, hvor den 
udøvende kunstner og 
fonogramproducenten i kraft af artikel 3, 
stk. 1 og 2, med den ordlyd, som var 
gældende før ændringen af direktiv [// 
indsæt: nummeret på dette 
ændringsdirektiv]EF, ikke længere ville 
være beskyttede med hensyn til 
henholdsvis optagelsen af fremførelsen og 
fonogrammet, fonogramproducenten 
ophører med at udbyde eksemplarer af 
fonogrammet til salg i tilstrækkeligt antal 
eller at gøre det tilgængeligt for 
offentligheden ved udsendelse via tråd eller 
æteren på en sådan måde, at medlemmer af 
offentligheden har adgang til det fra steder 
og på tidspunkter, de selv vælger, kan den 
udøvende kunstner ophæve 
overdragelseskontrakten. Hvis et 
fonogram indeholder optagelse af flere 
udøvende kunstneres fremførelser, kan de 
kun ophæve deres 
overdragelseskontrakter kollektivt. Hvis 
overdragelseskontrakten ophæves i 
henhold til første eller andet punktum, 

6. Når den udøvende kunstner og 
fonogramproducenten i kraft af artikel 3, 
stk. 1 og 2, med den ordlyd, som var 
gældende før ændringen af direktiv [// 
indsæt: nummeret på dette 
ændringsdirektiv]EF, ikke længere er 
beskyttet med hensyn til henholdsvis 
optagelsen af fremførelsen og 
fonogrammet, og fonogramproducenten
efter dette tidspunkt ikke længere udbyder
eksemplarer af mindst en version af 
fonogrammet til salg i tilstrækkeligt antal 
eller gør mindst en version af fonogrammet 
tilgængeligt for offentligheden ved
trådbaseret eller trådløs udsendelse på en 
sådan måde, at medlemmer af 
offentligheden har adgang til det fra steder 
og på tidspunkter, de selv vælger, kan 
kunstneren anmode producenten om at 
gøre dette, og hvis denne ikke 
efterkommer anmodningen inden for en 
rimelig tidsfrist, kan den udøvende 
kunstner ophæve overdragelsen af 
rettighederne til dette fonogram.
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ophører fonogramfremstillerens 
rettigheder til fonogrammet.

Begrundelse

Det er rimeligt, at fonogramproducenten mindst gør en version af det pågældende fonogram 
tilgængeligt for offentligheden i tilstrækkeligt mange eksemplarer.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis fonogramfremstilleren ét år efter det 
tidspunkt, hvor den udøvende kunstners 
og fonogramfremstillerens rettigheder i 
henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 
2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: 
nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF 
den udøvende kunstner og 
fonogramproducenten ikke længere ville 
være beskyttede med hensyn til 
henholdsvis optagelsen af fremførelsen, 
og fonogrammet, ikke gøres tilgængeligt 
for offentligheden ved udsendelse via tråd 
eller æteren på en sådan måde, at 
medlemmer af offentligheden har adgang 
til det fra steder og på tidspunkter, de selv 
vælger, bortfalder fonogramproducentens 
rettigheder med hensyn til optagelsen af 
deres fremførelse."

udgår

Begrundelse

Hensigten med "use it or lose it"-klausulen er at beskytte udøvende kunstneres rettigheder og 
sikre, at fonogramfremstillerne ikke kan begrænse disse rettigheder uretfærdigt. I artikel 10, 
stk. 1, afsnit 1 opnås dette, og de yderligere foranstaltninger i afsnit 2 udgør ingen ekstra 
fordel for udøvende kunstnere - og i mange tilfælde vil de medføre tab hos de udøvende 
kunstnere.
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