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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget har som syfte att förbättra den sociala situationen för utövande konstnärer, särskilt 
sessionsmusiker, med tanke på att de allt oftare överlever den nuvarande skyddstiden på 50 år 
som gäller för deras framföranden. 

Storskalig produktion av fonogram är väsentligen ett fenomen som började på 1950-talet. Om 
inget görs kommer en ökande mängd av de framföranden som spelades in och gavs ut mellan 
1957 och 1967 att under de kommande tio åren mista sitt skydd. När skyddet för 
framföranden som är lagrade på fonogram upphör, kommer cirka 7 000 utövande konstnärer i 
de stora medlemsstaterna och ett motsvarande mindre antal i de mindre medlemsstaterna att 
gå miste om alla inkomster som härrör från avtalsenliga royalties och lagstadgade 
ersättningskrav för utsändningar och offentliga framföranden i barer och diskotek. 

Detta påverkar etablerade utövande konstnärer (som får avtalsenliga royalties) men också 
tusentals anonyma sessionsmusiker (som inte får royalties utan endast lagstadgade 
ersättningar) som i slutet av femtiotalet och på sextiotalet bidrog till fonogram och har 
överlåtit sina ensamrätter till fonogramframställare mot engångsbetalningar (s.k. buy out eller 
utköp). Utbetalningarna av s.k. enda skäliga ersättningar för utsändning och offentligt 
framförande, som aldrig överlåts till en fonogramframställare, skulle upphöra.

Föredraganden ställer sig mycket positiv till kommissionens förslag, genom vilket utövande 
konstnärer och fonogramframställare får förlängda förmåner. Särskilt klausulen om en avgift 
på 20 % och use it or lose it-klausulen säkerställer att utövande konstnärer och framför allt 
sessionsmusiker kommer att dra betydande fördel av den förlängda tiden och att deras 
rättigheter blir väl skyddade.

Föredraganden anser att gränsen på 2 miljoner euro för producenter inte är nödvändig och att 
den kan hindra vissa utövande konstnärer från att få den inkomst de behöver och 
rekommenderar därför att den tas bort. Förslagen att ta bort de utövande konstnärernas 
rättigheter bör på samma sätt strykas eftersom detta kan leda till att konstnärer missgynnas 
ekonomiskt.

Föredraganden stöder helhjärtat att man ska använda sig av nettointäkterna som mått för den 
20-procentiga avgiften, och att producenter ska kunna dra av rimliga kostnader som har direkt 
samband med administrationen av förlängningen av fonogrammet. Endast de kostnader som 
har ett direkt samband ska kunna dras av så att utövande konstnärer kan få en rättvis och 
konsekvent ersättning. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) De nya teknikerna möjliggör digital 
distribution av fonogram genom lagliga 
nättjänster. Inom denna ram faller även 
fonogram från tidigare år, och därigenom 
uppstår möjligheten att sälja mindre 
populära fonogram, vilket kommer att
medföra inkomster för äldre och mindre 
populära artister.

Motivering

En förlängd skyddstid för rättigheterna kommer att öka skivbolagens motivation att 
digitalisera sina kataloger. Nätbaserade distributionstjänster kommer således att skapa nya 
framtidsperspektiv för många upptagningar och därmed nya inkomstkällor för artisterna. 
Dessutom kommer digitaliseringen av tidigare fonogram att leda till inkomster för äldre eller 
mindre populära artister som kommer att gagnas av försäljning som sträcker sig över lång 
tid.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inleda ett förfarande för 
konsekvensbedömning på samma sätt som 
man genomfört en konsekvensbedömning
av musiksektorn för att avgöra om det 
finns behov av att förlänga den skyddstid 
som för närvarande gäller inom den 
audiovisuella sektorn (för artister, 
utövande konstnärer, framställare och 



AD\756690SV.doc 5/13 PE414.333v02-00

SV

programföretag).

Motivering

Det bör principiellt erkännas att alla utövande konstnärer ger ett kreativt bidrag och detta 
bör också komma fram vid ändringen av direktivet. Eftersom kommissionen emellertid inte 
har gjort någon bedömning av de konsekvenser som en möjlig förlängning av skyddstiden för 
utövande konstnärer inom andra sektorer skulle få är en sådan förlängning inte skälig i detta 
skede. Kommissionen får härmed därför i uppdrag att genomföra en konsekvensbedömning av 
den audiovisuella sektorn. 

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Den första kompletterande 
övergångsåtgärden bör inte föra med sig 
en oproportionerlig administrativ börda 
för små och medelstora 
fonogramframställare. Därför ska 
medlemsstaterna ha frihet att medge 
undantag för vissa fonogramframställare 
som bedöms vara små och medelstora på 
grundval av den årsintäkt som genererats 
genom det kommersiella utnyttjandet av 
fonogram.

utgår

Motivering

Eftersom den kompletterande övergångsåtgärden (20 %) kommer att ha nettointäkterna som 
mått kommer det inte att bli några oproportionerliga kostnader för små och medelstora 
företag. För att alla utövande konstnärer ska få del av dessa pengar är det rimligt att de små 
och medelstora företagen omfattas av åtgärden.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Dessa belopp ska reserveras 
uteslutande för utövande konstnärer vars 

(13) Dessa belopp ska reserveras 
uteslutande för utövande konstnärer vars 
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framföranden är upptagna på fonogram och 
som har överlåtit sina rättigheter till 
fonogramframställare mot en 
engångsbetalning. Belopp som har avdelats 
på detta sätt ska minst en gång om året 
fördelas individuellt till icke-etablerade 
utövande konstnärer. Medlemsstaterna får 
kräva att fördelningen av dessa belopp 
anförtros insamlingsorganisationer som 
företräder utövande konstnärer. När 
fördelningen av dessa belopp anförtros 
rättighetsförvaltande organisationer är 
det tillåtet att tillämpa nationella regler om 
intäkter som inte får fördelas.

framföranden är upptagna på fonogram och 
som har överlåtit sina rättigheter till 
fonogramframställare mot en 
engångsbetalning. Belopp som har avdelats 
på detta sätt ska minst en gång om året 
fördelas individuellt till icke-etablerade 
utövande konstnärer. Medlemsstaterna bör 
se till att fördelningen av dessa belopp 
anförtros upphovsrättsorganisationer som 
företräder utövande konstnärer. Det är
tillåtet att tillämpa nationella regler om 
intäkter som inte får fördelas. Enligt 
principerna i Unescos allmänna 
förklaring om kulturell mångfald ska
upphovsrättsorganisationer spela en viktig 
roll för att bevara kulturell mångfald.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) En andra kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att rättigheterna 
till upptagning av framförandet ska 
återgå till den utövande konstnären om en 
fonogramframställare inte saluför 
tillräckligt antal exemplar av ett fonogram 
som utan en förlängning inte längre skulle 
skyddas av upphovsrätt, eller inte gör ett 
sådant fonogram tillgängligt för 
allmänheten. Därför ska 
fonogramframställarens rättigheter till 
fonogrammet upphöra, för att undvika en 
situation där dessa rättigheter skulle 
existera parallellt med den utövande
konstnärens rättigheter till upptagningen
av framförandet medan de senare 
rättigheterna inte längre överlåts eller 
upplåts till fonogramframställaren.

(15) En andra kompletterande 
övergångsåtgärd bör vara att om en 
fonogramframställare inte längre saluför 
tillräckligt antal exemplar av åtminstone 
en version av ett fonogram som utan en 
förlängning inte längre skulle skyddas av 
upphovsrätt, eller inte längre gör
åtminstone en version av ett sådant 
fonogram tillgänglig för allmänheten, kan
den utövande konstnären begära att 
framställaren ska göra detta, och om 
fonogramframställaren inte uppfyller det 
kravet inom rimlig tid kan den utövande 
konstnären säga upp upplåtelsen av 
rättigheterna till upptagning av det
framförandet.

Motivering

Det är rimligt att fonogramframställarna måste göra ett tillräckligt antal exemplar av en 
version av det berörda fonogrammet tillgängligt för allmänheten.
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Denna kompletterande 
övergångsåtgärd bör också säkerställa att 
ett fonogram inte längre är skyddat när det 
inte görs tillgängligt för allmänheten efter 
en viss tidsperiod efter förlängningen, 
eftersom rättsinnehavarna inte utnyttjar det 
eller eftersom fonogramframställaren eller 
de utövande konstnärerna inte kan hittas 
eller identifieras. Om den utövande 
konstnären, efter att ha återfått 
upphovsrätten, har haft rimlig tid på sig 
för att göra fonogrammet tillgängligt för 
allmänheten – och om fonogrammet utan 
förlängningen inte längre skulle vara 
skyddat – och fonogrammet inte görs 
tillgängligt för allmänheten, bör 
rättigheterna till fonogrammet och till 
upptagningen av framförandet upphöra.

(16) Denna kompletterande 
övergångsåtgärd bör också säkerställa att 
ett fonogram inte längre är skyddat när det 
inte görs tillgängligt för allmänheten efter
en viss tidsperiod efter förlängningen, 
eftersom rättsinnehavarna inte utnyttjar det 
eller eftersom fonogramframställaren eller 
de utövande konstnärerna inte kan hittas 
eller identifieras.

Motivering

”Use it or lose it”-klausulen ska skydda de utövande konstnärernas rättigheter och 
säkerställa att fonogramframställaren inte otillbörligen inskränker deras rättigheter. Detta 
uppnås genom skäl 15, medan de ytterligare åtgärderna i skäl 16 inte ger de utövande 
konstnärerna några fördelar och i många fall kommer att leda till att konstnärerna 
missgynnas. 

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Till de kompletterande 
övergångsåtgärderna hör ett obligatoriskt 
kollektivt tillvaratagande av utövande 
konstnärers och fonogramframställares 
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rättigheter i samband med att 
programföretag, i form av beställtjänster i 
radio eller TV, utsänder deras verk, i vilka 
musik från fonogram som lagligen getts 
ut bildar en oupplösligt förbunden del. 
Detta system för förvaltning av kollektiva 
rättigheter kompletterar det system för 
ersättning av utsändningar av fonogram 
som lagligen getts ut, vilket inrättats med 
stöd av artikel 8.2 i direktiv 2006/115/EG, 
samt garanterar att de utövande 
konstnärer och fonogramframställare 
som berörs får en skälig andel av 
ersättningarna för att radio- och 
TV-produktioner används i form av 
beställtjänster, under hela skyddstiden för 
lagligen utgivna fonogram.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Medlemsstaterna bör se till att 
förslaget om att förlänga skyddstiden för 
utövande konstnärers rättigheter åtföljs 
av lagstiftning som erbjuder de utövande 
konstnärerna skydd i form av skäliga 
avtalsvillkor i avtal om överföring eller 
upplåtelse.

Motivering

Det behövs ingen harmonisering på EU-nivå av villkoren i avtal om överföring eller 
upplåtelse, men medlemsstaterna bör dock göras uppmärksamma på att sessionsmusiker ofta 
saknar verklig tyngd i förhandlingssammanhang och att villkoren i sådana avtal därför 
brukar vara ensidiga.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10a – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva att en 
fonogramframställare vars samlade 
intäkter under året före utbetalningen av 
den nämnda ersättningen inte överskrider 
2 miljoner euro, inte ska åläggas att 
avdela minst 20 % av de intäkter som 
denne har erhållit under året före 
utbetalningen av den nämnda 
ersättningen från återgivning, distribution 
och tillhandahållande av de fonogram för 
vilka den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd den 31 december det nämnda året.

utgår

Motivering

Eftersom den kompletterande övergångsåtgärden (20 %) kommer att ha nettointäkterna som 
mått kommer det inte att bli några oproportionerliga kostnader för små och medelstora 
företag. För att alla utövande konstnärer ska få del av dessa pengar är det rimligt att de små 
och medelstora företagen omfattas av åtgärden.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får införa regler om 
huruvida och i vilken utsträckning det får 
föreskrivas att rätten att uppbära den årliga 
tilläggsersättning som avses i punkt 3 ska
förvaltas av insamlingsorganisationer.

5. Medlemsstaterna ska se till att rätten att 
uppbära den årliga tilläggsersättning som 
avses i punkt 3 förvaltas av 
upphovsrättsorganisationen.

Motivering

Det är av stor vikt att upphovsrättsorganisationerna distribuerar den ersättning som 
insamlats på de utövande konstnärernas vägnar individuellt och så noggrant som möjligt.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10a – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Upphovsrättsorganisationerna ska 
distribuera dessa ersättningar individuellt 
och ta hänsyn till bruket av varje enskild 
utövande konstnärs framföranden.

Motivering

Det är av stor vikt att upphovsrättsorganisationerna distribuerar den ersättning som 
insamlats på de utövande konstnärernas vägnar individuellt och så noggrant som möjligt.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10a – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Beträffande administrationen av 
rättigheter i samband med att 
programföretag, i form av beställtjänster i 
radio eller TV, utsänder deras verk, i vilka 
musik från fonogram som lagligen getts 
ut utgör en del, ska medlemsstaterna 
försäkra sig om att utövande konstnärers 
och fonogramframställares rättigheter att 
bevilja eller vägra sådan användning 
endast får utövas genom den 
upphovsrättsorganisation som inrättats 
för att samla in och distribuera ersättning 
för utsändning av sådana fonogram.

Motivering

En förlängning av skyddstiden för utövande konstnärer och fonogramframställare ökar radio-
och TV-programföretagens administrativa svårigheter att klargöra de nödvändiga
rättigheterna till deras produktioner, i form av beställtjänster, särskilt till deras arkiv. För att 
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säkerställa både en effektiv förvaltning av rättigheterna i enlighet med skäl 26 i 2001 års 
upphovsrättsdirektiv (InfoSoc) och att alla berörda parter får en skälig andel även för 
användning av radio- och TV-produktioner i form av beställtjänster, är det därför rimligt att 
komplettera detta ersättningssystem med ett obligatoriskt system för insamlingstillstånd
gällande sådan användning.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om fonogramframställaren, efter den 
tidpunkt då den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd vad gäller upptagningen av 
framförandet respektive fonogrammet, 
slutar saluföra fonogrammet i tillräckligt 
antal exemplar eller göra det tillgängligt
för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på 
sådant sätt att allmänheten kan nå det från 
den plats och på tid den själv väljer, får den 
utövande konstnären säga upp avtalet om 
överlåtelse och upplåtelse. Om ett 
fonogram innehåller en upptagning som 
gjorts av flera utövande konstnärer 
tillsammans, får avtalen om överlåtelse 
eller upplåtelse bara sägas upp 
gemensamt. Om avtalet om överföring 
eller upplåtelse sägs upp i enlighet med 
första eller andra meningen, ska 
fonogramframställarens rättigheter till 
fonogrammet upphöra.

6. Om fonogramframställaren, efter den 
tidpunkt då den utövande konstnären och 
fonogramframställaren enligt artikel 3.1 
och 3.2 i sin lydelse före ändring genom 
direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs 
nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta 
skydd vad gäller upptagning av 
framförandet respektive fonogrammet, inte 
längre skulle saluföra åtminstone en 
version av fonogrammet i tillräckligt antal 
exemplar eller göra åtminstone en version 
av fonogrammet tillgänglig för 
allmänheten, via tråd eller trådlöst, på 
sådant sätt att allmänheten kan nå den från 
den plats och på tid den själv väljer, får den 
utövande konstnären kräva att 
framställaren ska göra detta och om 
framställaren inte uppfyller det kravet 
inom rimlig tid kan den utövande 
konstnären säga upp eller överlåta 
rättigheterna till det fonogrammet.

Motivering

Det är rimligt att fonogramframställarna måste göra ett tillräckligt antal exemplar av en 
version av det berörda fonogrammet tillgängligt för allmänheten.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om fonogrammet inte har gjorts 
tillgängligt för allmänheten, via tråd eller 
trådlöst, på sådant sätt att allmänheten 
kan nå det från den plats och på den tid 
den själv väljer, ett år efter den tidpunkt 
då, enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse 
före ändring genom direktiv [// infoga: 
detta ändringsdirektivs nummer]/EG, den 
utövande konstnären och 
fonogramframställaren inte längre skulle 
åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av 
framförandet respektive fonogrammet, 
ska fonogramframställarens rättigheter 
till fonogrammet samt de utövande 
konstnärernas rättigheter till 
upptagningen av framförandet upphöra.”

utgår

Motivering

”Use it or lose it”-klausulen ska skydda de utövande konstnärernas rättigheter och 
säkerställa att fonogramframställaren inte otillbörligen inskränker deras rättigheter. Detta 
uppnås genom artikel 10.1, medan de ytterligare åtgärderna i 10.2 inte ger de utövande 
konstnärerna några fördelar och i många fall kommer att leda till att konstnärerna 
missgynnas. 



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

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel Skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

Referensnummer KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Ansvarigt utskott JURI

Yttrande
Tillkännagivande i kammaren

CULT
2.9.2008

Föredragande av yttrande
Utnämning

Christopher Heaton-
Harris
10.9.2008

Behandling i utskott 6.11.2008

Antagande 2.12.2008

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

20
2
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-
Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, 
Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, 
Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, 
Christa Prets, Karin Resetarits, Helga Trüpel, Thomas Wise

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser


	756690sv.doc

