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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter overordnet Kommissionens forslag om at udvide begrebet om beskyttelse 
for udøvende kunstnere og fonogramproducerende lande fra 50 til 95 år. Da Kommissionen 
fandt, at forslaget er en fornuftig afspejling af, at stadigt flere udøvende kunstnere lever 
længere end den nuværende beskyttelsestid på 50 år, har ordføreren ingen ændringsforslag til 
denne udvidelse. 

Forslaget omfatter også ledsageforanstaltninger såsom etablering af en fond for 
studiemusikere, og det tager også sigte på at fastlægge en ensartet måde til at beregne 
begrebet beskyttelse, der gælder for et musikstykke med tekst, der indeholder bidrag fra flere 
forfattere. De forskellige medlemsstater anvender forskellige systemer til disse kompositioner 
med flere ophavsmænd. Det medfører vanskeligheder i forbindelse med administrationen af 
ophavsretten i de forskellige EU-lande og problemer med distribution af royalties på tværs af 
landegrænserne for udnyttelsen i forskellige medlemsstater. Ordføreren støtter forslaget om at 
harmonisere reglerne i denne henseende, idet de nuværende forskelle hindrer, at det indre 
marked fungerer effektivt.

Ordføreren støtter overordnet idéen om at indføre "use it or lose it"-klausuler i kontrakter 
mellem udøvende kunstnere og fonogramproducenter, men mener dog, at der skal indføres 
nogle ændringer i denne del af forslaget.                                       

For det første forpligter det nuværende forslag flere udøvende kunstnere, der optager en 
fremførelse sammen, til at ophæve deres overdragelseskontrakter kollektivt. Det betyder, at de 
udøvende kunstnere rent faktisk skal komme til enighed, 50 år efter at en optagelse har fundet 
sted. Dette er ikke realistisk, og ordføreren mener, at det skal ændres, så de kan handle 
enkeltvist.

For det andet henviser det nuværende forslag til, at den udøvende kunstner skal have rimelig 
tid til at udnytte den fremførelse, for hvilken rettighederne er ved at udløbe. Men i forslaget 
anføres ét år til dette. Ordføreren anser ikke dette som en rimelig tidsperiode og mener, at fem 
år er mere passende i denne henseende.

Ordføreren foreslår også at inkludere et ændringsforslag, der opfordrer Kommissionen til at 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en betænkning om overgangsforanstaltningernes 
virkemåde efter fem år.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Udøvende kunstnere indleder normalt 
deres karriere som ganske unge, og den 
nuværende beskyttelsestid på 50 år for 
fremførelser optaget på fonogrammer og 
for fonogrammer beskytter i mange 
tilfælde ikke fremførelsen i hele 
kunstnerens levetid. Udøvende kunstnere 
kan derfor miste indkomst i slutningen af 
deres levetid. De kan i mange tilfælde 
heller ikke påberåbe sig nogen ret til at 
forhindre eller begrænse for dem 
uacceptable anvendelser af deres 
fremførelser, medens de endnu lever.

(5) Udøvende kunstnere indleder normalt 
deres karriere som ganske unge, og den 
nuværende beskyttelsestid på 50 år for 
optagelse af fremførelser beskytter i mange 
tilfælde ikke fremførelsen i hele 
kunstnerens levetid. Udøvende kunstnere 
kan derfor miste indkomst i slutningen af 
deres levetid. De kan i mange tilfælde 
heller ikke påberåbe sig nogen ret til at 
forhindre eller begrænse for dem 
uacceptable anvendelser af deres 
fremførelser, medens de endnu lever.

Begrundelse

Alle kunstneres kreative bidrag bør anerkendes og afspejles i ændringen af direktivet. For at 
nå dette mål bør forslagets anvendelsesområde udvides, således at audiovisuelle kunstnere 
også kunne få gavn af den udvidede beskyttelsestid. Derfor foreslås det, at sondringen mellem 
optagelse af fremførelsen på et fonogram eller på anden måde udelades. (Skal ses sammen 
med ændringsforslaget til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2006/116/EF.)

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Beskyttelsestiden for optagelser af 
fremførelser og for fonogrammer bør 
derfor udvides til 95 år efter udgivelsen af 
fonogrammet og den derpå optagede 
fremførelse. Hvis fonogrammet eller den 
derpå optagede fremførelse ikke er 
udgivet inden for de første 50 år, bør 
beskyttelsestiden være 95 år fra den første 
offentliggørelse af fonogrammet.

(7) Beskyttelsestiden for optagelser af 
fremførelser og for fonogrammer bør 
derfor udvides til 95 år efter den relevante 
udløsende faktor.

Begrundelse

Alle kunstneres kreative bidrag bør anerkendes og afspejles i ændringen af direktivet. For at 
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nå dette mål bør forslagets anvendelsesområde udvides, således at audiovisuelle kunstnere 
også kunne få gavn af den udvidede beskyttelsestid. Derfor foreslås det, at sondringen mellem 
optagelse af fremførelsen på et fonogram eller på anden måde udelades. (Skal ses sammen 
med ændringsforslaget til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2006/116/EF.)

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Af hensyn til den juridiske sikkerhed 
bør det fastsættes, at medmindre andet er 
tydeligt aftalt, vil en kontraktmæssig 
overdragelse af rettigheder til optagelsen af 
fremførelsen, der er aftalt før den dato, på 
hvilken medlemsstaterne skal træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at 
efterkomme direktivet, fortsat være 
gældende i den forlængede beskyttelsestid.

(9) Medlemsstaterne bør fortsat have 
mulighed for at vedtage bestemmelser om 
fortolkning, tilpasning, ophør og 
yderligere gennemførelse af kontrakter, 
som regulerer overdragelse eller tildeling 
af kunstnerens rettigheder ved optagelsen
af dennes fremførelse til en 
fonogramproducent, og som er indgået 
før forlængelsen af beskyttelsestiden som 
følge af dette direktiv.

Begrundelse

Det virker ikke hensigtsmæssigt, at de foreslåede ændringer af direktiv 2006/16/EF ændrer 
medlemsstaternes bestemmelser om fortolkning, tilpasning, ophør og yderligere 
gennemførelse af kontrakter om overdragelse eller tildeling af en kunstners rettigheder til en 
fonogramproducent. Derfor bør de nationale bestemmelser om overdragelse og tildeling af 
kunstneres rettigheder og om ophør af kontrakterne om sådanne overdragelser og tildelinger 
gælde for gennemførelsen af den "use it or lose it"-klausul, der er taget højde for i artikel 
10a, stk. 6.

Ændringsforslag 4

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 

udgår
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eller mellemstore producenter, ud fra de 
årlige indtægter, som er opnået som følge 
af kommerciel udnyttelse af 
fonogrammer.

Ændringsforslag 5

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 
rettighedshaverorganisationer, der 
repræsenterer udøvende kunstnere. Når 
fordelingen af disse midler overlades til
rettighedshaverorganisationer, kan 
nationale regler om indtægter, som ikke 
kan fordeles, finde anvendelse.

(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 
rettighedshaverorganisationer, der 
repræsenterer udøvende kunstnere. 
Nationale regler om indtægter, som ikke 
kan fordeles, kan finde anvendelse.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) For at genskabe balancen i de 
kontrakter, i henhold til hvilke kunstnere 
på royaltybasis overdrager deres 
enerettigheder til en fonogramproducent, 
bør en yderligere betingelse i forbindelse 
med beskyttelsestidens udvidelse være en 
"ren tavle" for de kunstnere, der har 
overdraget disse rettigheder til 
fonogramproducenter til gengæld for 
royalties eller vederlag. For at kunstnerne 
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kan få det fulde udbytte af den forlængede 
beskyttelsestid, bør medlemsstaterne sikre, 
at der i aftaler mellem 
fonogramproducenter og kunstnere 
udbetales royalty uden fradrag af 
forskudsbetalinger eller aftalemæssigt 
fastlagte fradrag til kunstnerne i den 
forlængede beskyttelsestid.

Begrundelse

Denne bestemmelse er vigtig for, at kunstnerne kan få alle de royalties, som de har krav på 
for den forlængede beskyttelsestid, såfremt pladeselskaberne siger nej med den begrundelse, 
at forskudsbetalingen til kunstnerne endnu ikke er blevet inddrevet. Uden denne 
tillægsbestemmelse risikerer beskyttelsestidens forlængelse i den sidste ende kun at komme 
nogle få udøvende kunstnere til gode.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Såfremt et fonogram indeholder 
optagelse af flere kunstneres fremførelser, 
bør medlemsstaterne frit kunne bestemme, 
om kunstnerne kan bringe overdragelsen 
eller tildelingen til ophør kollektivt eller 
individuelt.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 3 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– en optagelse af en fremførelse på et andet 
medie end et fonogram udgives lovligt 
eller offentliggøres lovligt inden for dette 
tidsrum, udløber rettighederne dog 50 år
efter datoen for første lovlige udgivelse 
eller første lovlige offentliggørelse, alt 

– en optagelse af en fremførelse på et andet 
medie end et fonogram udgives lovligt 
eller offentliggøres lovligt inden for dette 
tidsrum, udløber rettighederne dog 95 år
efter datoen for første lovlige udgivelse 
eller første lovlige offentliggørelse, alt 
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efter hvilken dato der er den første efter hvilken dato der er den første

Begrundelse

Forskelsbehandlingen af musikkunstnere og audiovisuelle kunstnere er fuldstændigt 
uacceptabel, eftersom der i direktiv 93/98/EØF, hvis kodificerede udgave er direktiv 
2006/116/EF, ikke skelnes mellem kunstnerne. Derfor ville indførelsen af forskellige 
ordninger for samme kategori af kunstnere udgøre en forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten og være i strid med den nationale behandling. Desuden er der ingen grund 
til en sådan forskelsbehandling.

Ændringsforslag 9

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

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 nettoindtægterne, 
vil der ikke være nogen uforholdsmæssigt store omkostninger for SMV'er, og derfor er det 
med henblik på at sikre, at alle kunstnere drager fordel af disse beløb, rimeligt at inddrage 
dem i foranstaltningen.



AD\758874DA.doc 9/12 PE415.148v04-00

DA

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 sikrer, at retten til at 
modtage det i stk. 3 omhandlede årlige 
supplerende vederlag forvaltes af 
rettighedshaverorganisationen.

Begrundelse

For at forenkle de administrative procedurer bør forvaltningen af det årlige supplerende 
vederlag varetages af rettighedshaverorganisationerne. (Skal ses sammen med 
ændringsforslaget til betragtning 13.)

Ændringsforslag 11

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 

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 
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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, ophører fonogramfremstillerens 
rettigheder til fonogrammet.

og på tidspunkter, de selv vælger, kan den 
udøvende kunstner ophæve 
overdragelseskontrakten. Hvis et fonogram 
indeholder optagelse af flere udøvende 
kunstneres fremførelser, kan de ophæve 
deres overdragelseskontrakter i henhold til 
gældende national lovgivning. Hvis 
overdragelseskontrakten ophæves i 
henhold til første eller andet punktum, 
ophører fonogramfremstillerens rettigheder 
til fonogrammet.

Begrundelse

Forpligtelsen for de udøvende kunstnere til at handle kollektivt er ikke realistisk.

Ændringsforslag 12

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

Hvis fonogramfremstilleren fem 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.
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Begrundelse

Forpligtelsen for de udøvende kunstnere til at handle kollektivt er ikke realistisk. Desuden 
henviser betragtning 16 til, at den udøvende kunstner skal have rimelig tid til at udnytte den 
fremførelse, for hvilken rettighederne er ved at udløbe. Men ét år anses ikke for en rimelig tid, 
og fem år synes mere passende.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Direktiv 2006/116/EF
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 11a
Rapportering
Kommissionen forelægger inden fem år 
efter ikrafttrædelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv .../.../EF*
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om anvendelsen af bestemmelserne i dette 
direktivs artikel 10a, stk. 3 til 5.
* EUT: Indsæt venligst nummer og dato på 
direktivet."

Begrundelse

Rapporteringen vil gøre det muligt for Europa-Parlamentet og Rådet at overvåge 
ændringernes effekt, særligt i forhold til overgangsforanstaltningerne.
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