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BEKNOPTE MOTIVERING

Uw rapporteur voor advies steunt het voorstel van de Commissie om de beschermingstermijn 
voor uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen te verlengen van 50 tot 95 jaar. 
Daar hij van mening is dat het voorstel wel degelijk rekening houdt met het feit dat uitvoerende 
kunstenaars steeds vaker nog in leven zijn als de beschermingsperiode van 50 jaar afloopt, stelt 
hij geen amendementen op de verlenging van deze periode voor.

Het voorstel bevat tevens begeleidende maatregelen, zoals de vorming van een fonds voor 
sessiemuzikanten, en het pleit voor invoering van een uniforme methode voor de berekening van 
de beschermingstermijn die geldt voor muziekwerken met tekst die door meerdere auteurs tot
stand gebracht zijn. De regeling voor dergelijke muziekwerken van meerdere auteurs verschilt 
per lidstaat. Dit levert problemen op met het beheer van het auteursrecht in de Gemeenschap en 
bemoeilijkt de grensoverschrijdende verdeling van royalty’s bij exploitatie in verschillende 
lidstaten. Uw rapporteur voor advies steunt het voorstel om de regels in dit geval te 
harmoniseren, daar de bestaande verschillen een belemmering vormen voor een goede werking 
van de interne markt.

Hoewel uw rapporteur voor advies meer in het algemeen achter het idee staat dat in contracten 
tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen de bepaling moet worden 
opgenomen dat rechten komen te vervallen als er geen gebruik van wordt gemaakt, is hij toch 
van mening dat in dit deel van het voorstel enkele veranderingen aangebracht moeten worden.

Ten eerste, als het gaat om een uitvoering van meerdere uitvoerende kunstenaars, verplicht het 
voorstel hen om gezamenlijk op te treden om hun contracten voor overdracht of toekenning te 
beëindigen. Dit betekent dat kunstenaars nog toestemming zouden moeten geven 50 jaar na het 
maken van de opname. Dit is niet realistisch en uw rapporteur voor advies is dan ook van 
mening dat dit veranderd moet worden, zodat een contract individueel beëindigd kan worden.

Ten tweede bepaalt het voorstel dat de uitvoerende kunstenaar een redelijke tijd moet hebben 
voor het exploiteren van zijn uitvoering waarvoor de rechten op het punt staan te vervallen. In 
het voorstel wordt hiervoor echter maar één jaar voorgesteld. Uw rapporteur voor advies vindt 
dit geen redelijke tijd en is van mening dat vijf jaar beter is.

Ook stelt uw rapporteur voor advies voor een amendement op te nemen waarin de Commissie 
wordt verzocht om na vijf jaar aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit te brengen 
over de werking van de overgangsmaatregelen.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:



PE415.148v02-00 4/13 AD\758874NL.doc

NL

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Uitvoerende kunstenaars beginnen hun 
carrière gewoonlijk op jonge leeftijd, zodat 
de huidige beschermingstermijn van 50 
jaar voor op fonogrammen vastgelegde
uitvoeringen en fonogrammen, hun 
uitvoeringen vaak niet gedurende hun 
gehele leven beschermt. Daarom worden 
uitvoerende kunstenaars aan het eind van 
hun leven geconfronteerd met een 
inkomensgat. Bovendien kunnen zij vaak 
geen beroep doen op hun rechten om 
ongewenst gebruik van hun uitvoeringen 
tijdens hun leven te voorkomen of te 
beperken. 

(5) Uitvoerende kunstenaars beginnen hun 
carrière gewoonlijk op jonge leeftijd, zodat 
de huidige beschermingstermijn van 50 
jaar voor de vastlegging van uitvoeringen, 
hun uitvoeringen vaak niet gedurende hun 
gehele leven beschermt Daarom worden 
uitvoerende kunstenaars aan het eind van 
hun leven geconfronteerd met een 
inkomensgat. Bovendien kunnen zij vaak 
geen beroep doen op hun rechten om 
ongewenst gebruik van hun uitvoeringen 
tijdens hun leven te voorkomen of te 
beperken.

Motivering

De creatieve bijdrage van alle uitvoerende kunstenaars moet worden erkend en moet in de 
wijziging van de richtlijn worden weerspiegeld. Om deze doelstelling te verwezenlijken moet het 
toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgebreid zodat audiovisuele uitvoerende 
kunstenaars ook van de verlengde beschermingstermijn kunnen profiteren; om die reden wordt 
voorgesteld het onderscheid tussen het vastleggen van de uitvoering in een fonogram en andere 
vastleggingsmethoden te schrappen. (Gecombineerd met het amendement op artikel 3, lid 1, van 
Richtlijn 2006/116/EG.)

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Daarom moet de beschermingstermijn 
voor vastleggingen van uitvoeringen en 
voor fonogrammen verlengd worden tot 95 
jaar, te rekenen vanaf de publicatie van het 
fonogram en de daarin vastgelegde 
uitvoering. Indien het fonogram of de 
daarin vastgelegde uitvoering niet 
gepubliceerd worden binnen een termijn 
van 50 jaar, moet de beschermingstermijn 

(7) Daarom moet de beschermingstermijn 
voor vastleggingen van uitvoeringen en 
voor fonogrammen verlengd worden tot 95 
jaar, te rekenen vanaf de bewuste 
ingangsdatum.
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van 95 jaar ingaan op het tijdstip van de 
eerste mededeling aan het publiek.

Motivering

De creatieve bijdrage van alle uitvoerende kunstenaars moet worden erkend en moet in de 
wijziging van de richtlijn worden weerspiegeld. Om deze doelstelling te verwezenlijken moet het
toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgebreid zodat audiovisuele uitvoerende 
kunstenaars ook van de verlengde beschermingstermijn kunnen profiteren; om die reden wordt 
voorgesteld het onderscheid tussen het vastleggen van de uitvoering in een fonogram en andere 
vastleggingsmethoden te schrappen. (Gecombineerd met het amendement op artikel 3, lid 1, van 
Richtlijn 2006/116/EG.)

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter wille van de rechtszekerheid moet 
worden bepaald dat contractuele 
overdrachten of toekenningen van 
rechten op vastleggingen van
uitvoeringen voorafgaande aan de datum 
waarop de lidstaten geacht worden de 
nodige maatregelen te nemen om de 
richtlijn ten uitvoer te leggen, tenzij 
uitdrukkelijk anders is bepaald, van 
kracht blijven gedurende de 
verlengingsperiode.

(9) Het moet de lidstaten vrij staan 
bepalingen aan te nemen inzake de 
interpretatie, aanpassing, beëindiging en 
verdere uitvoering van contracten voor de 
overdracht of toekenning van de rechten 
van de uitvoerende kunstenaar op 
vastleggingen van zijn uitvoering aan een 
producent van fonogrammen die zijn 
gesloten vóór de verlenging van de 
beschermingstermijn tengevolge van deze 
richtlijn. 

Motivering

Het lijkt niet zinvol dat de voorgestelde wijzigingen van Richtlijn 2006/116/EG wijzigingen 
impliceren van de regelgeving van de lidstaten inzake de interpretatie, aanpassing, beëindiging 
en verdere uitvoering van contracten voor de overdracht of toekenning van de rechten van de 
uitvoerende kunstenaar aan een producent van fonogrammen. Om die reden moeten nationale 
regels over de wijze waarop de rechten van de uitvoerende kunstenaar worden overgedragen of 
toegekend en hoe de contracten voor dergelijke toekenningen worden beëindigd gelden ten 
aanzien van de 'use it or lose it' clausule (rechten komen te vervallen als er geen gebruik van 
wordt gemaakt) als bepaald in artikel 10 bis, lid 6.

Amendement 4
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze eerste begeleidende 
overgangsmaatregel mag niet tot 
administratieve overlast voor middelgrote 
en kleine producenten van fonogrammen 
leiden. De lidstaten moeten derhalve de 
bevoegdheid krijgen om bepaalde 
producenten van fonogrammen die op 
grond van hun jaarlijkse inkomsten uit de 
commerciële exploitatie van 
fonogrammen tot het midden- en 
kleinbedrijf worden gerekend, van de 
bepalingen vrij te stellen.

Schrappen

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De opzijgelegde bedragen mogen 
uitsluitend worden gebruikt ten gunste van 
uitvoerende kunstenaars van wie de 
uitvoeringen zijn vastgelegd op een 
fonogram en die hun rechten hebben 
overgedragen aan de producent in ruil voor 
een eenmalige vergoeding. De op deze 
manier verkregen middelen moeten 
minstens eenmaal per jaar op individuele 
basis worden verdeeld onder de onbekende 
uitvoerende kunstenaars. De lidstaten 
kunnen verlangen dat de verdeling van 
deze bedragen wordt toevertrouwd aan 
maatschappijen voor collectieve 
belangenbehartiging die de uitvoerende 
kunstenaars vertegenwoordigen. Als de 
verdeling van deze bedragen wordt 
toevertrouwd aan maatschappijen voor 
collectieve belangenbehartiging, mogen 
nationale voorschriften inzake niet-
verdeelbare gelden worden toegepast. 

(13) De opzijgelegde bedragen mogen 
uitsluitend worden gebruikt ten gunste van 
uitvoerende kunstenaars van wie de 
uitvoeringen zijn vastgelegd op een 
fonogram en die hun rechten hebben 
overgedragen aan de producent in ruil voor 
een eenmalige vergoeding. De op deze 
manier verkregen middelen moeten 
minstens eenmaal per jaar op individuele 
basis worden verdeeld onder de onbekende 
uitvoerende kunstenaars. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat de verdeling van 
deze bedragen wordt toevertrouwd aan 
maatschappijen voor collectieve 
belangenbehartiging die de uitvoerende 
kunstenaars vertegenwoordigen. Nationale 
voorschriften inzake niet-verdeelbare 
gelden mogen worden toegepast
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Om contracten krachtens welke 
uitvoerende kunstenaars hun uitsluitende 
rechten, op royalty-basis, aan een 
producent van fonogrammen overdragen 
te herschikken, zou een extra voorwaarde 
moeten worden verbonden aan verlenging 
van de termijn nl. een 'schone lei' voor die 
uitvoerende kunstenaars die die rechten 
hebben toegekend aan producenten van 
fonogrammen in ruil voor royalty's of een 
vergoeding. De lidstaten moeten, om 
uitvoerende kunstenaars optimaal van de 
verlengde beschermingstermijn te laten 
profiteren, ervoor zorgen dat bij 
contracten tussen producenten van 
fonogrammen en uitvoerende kunstenaars 
gedurende de verlengde 
beschermingsperiode een royalty aan de 
uitvoerende kunstenaars wordt betaald die 
niet bezwaard wordt door 
voorschotbetalingen of contractueel 
vastgelegde verminderingen. 

Motivering

Deze bepaling is essentieel om ervoor te zorgden dat uitvoerende kunstenaars profiteren van alle 
royalty's waar zij gedurende de verlengde periode recht op hebben, in geval van weigering door 
platenlabels omdat voorschotbetalingen aan de uitvoerend kunstenaars nog steeds niet 
terugbetaald zijn. Zonder deze aanvullende bepaling zou de verlenging van de 
beschermingstermijn uiteindelijk alleen gunstig zijn voor een minderheid van prominente 
artiesten.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Indien een fonogram de 
vastlegging van de uitvoeringen bevat van 
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meerdere uitvoerende kunstenaars, moet 
het de lidstaten vrij staan te besluiten of 
de uitvoerende kunstenaars de overdracht 
of de toekenning gezamenlijk of 
individueel mogen beëindigen. 

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 3 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- binnen deze termijn een vastlegging van 
de uitvoering anders dan op een fonogram 
op geoorloofde wijze gepubliceerd of op 
geoorloofde wijze aan het publiek 
medegedeeld is, vervallen de rechten 50 
jaar na de datum van die eerste publicatie 
of, ingeval deze eerder valt, die eerste 
mededeling aan het publiek;

- binnen deze termijn een vastlegging van 
de uitvoering anders dan op een fonogram 
op geoorloofde wijze gepubliceerd of op 
geoorloofde wijze aan het publiek 
medegedeeld is, vervallen de rechten 95 
jaar na de datum van die eerste publicatie 
of, ingeval deze eerder valt, die eerste 
mededeling aan het publiek;

Motivering

Het onderscheid tussen muziek en audiovisuele uitvoerende kunstenaars is volstrekt 
onaanvaardbaar aangezien in Richtlijn 93/98/EEG, waarvan Richtlijn 2006/116/EG de 
geconsolideerde versie is, geen onderscheid wordt gemaakt tussen uitvoerende kunstenaars, en 
derhalve zou het creëren van verschillende regelingen voor dezelfde categorie uitvoerende 
kunstenaars een discriminatie inhouden krachtens Europees recht en in strijd zijn met de 
nationale bepalingen. Bovendien is er geen reden voor een dergelijk onderscheid.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 bis – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen bepalen dat de 
verplichting om minstens 20 procent van 
de inkomsten die een producent van 
fonogrammen tijdens het jaar 
voorafgaande aan het jaar waarvoor de 
genoemde vergoeding wordt betaald, heeft 

Schrappen
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verkregen uit de reproductie, verspreiding 
en toegankelijkmaking van de 
fonogrammen waarvoor de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 
1 en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, niet langer beschermd zijn 
op 31 december van het bedoelde jaar, 
niet geldt voor producenten van 
fonogrammen wier totale inkomsten in 
het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarvoor de genoemde vergoeding wordt 
betaald, een minimumbedrag van 
2 miljoen euro niet te boven gaan.

Motivering

Aangezien de overgangsmaatregel (de 20%) wordt berekend over netto-inkomsten, zullen de 
MKB's niet worden opgezadeld met buitensporige kosten en derhalve is het redelijk dat zij onder 
de maatregel vallen om ervoor te zorgen dat alle uitvoerende kunstenaars zullen profiteren van 
deze bedragen.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen bepalen of en in 
welke mate het recht op ontvangst van de 
in lid 3 genoemde jaarlijkse aanvullende 
vergoeding beheerd moet worden door 
maatschappijen voor collectieve 
belangenbehartiging.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat het recht 
op ontvangst van de in lid 3 genoemde 
jaarlijkse aanvullende vergoeding wordt
beheerd door de maatschappij voor 
collectieve belangenbehartiging.

Motivering

Om de administratieve procedures te vereenvoudigen zouden de maatschappijen voor collectieve 
belangenbehartiging moeten worden belast met het beheer van de jaarlijkse aanvullende 
vergoeding. (Gecombineerd met het amendement op overweging 13.)
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien de producent van fonogrammen, 
na het tijdstip waarop de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 1 
en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, niet langer beschermd zijn 
voor respectievelijk de vastlegging van de 
uitvoering en het fonogram, ervan afziet 
om voldoende exemplaren van het 
fonogram voor verkoop aan te bieden of 
toegankelijk te maken voor het publiek, per 
draad of draadloos, op zodanige wijze dat 
zij voor leden van het publiek op de door 
hen individueel gekozen plaats en tijd 
toegankelijk zijn, kan de uitvoerende 
kunstenaar het contract voor overdracht of 
toekenning beëindigen. Wanneer een 
fonogram de vastlegging van uitvoeringen 
van meerdere uitvoerende kunstenaars 
bevat, kunnen de uitvoerende kunstenaars 
hun contracten voor overdracht of 
toekenning slechts gezamenlijk
beëindigen. Indien het contract voor 
overdracht of toekenning overeenkomstig 
de eerste en tweede zin beëindigd wordt, 
vervallen de rechten van de producent van 
fonogrammen op het fonogram.

6. Indien de producent van fonogrammen, 
na het tijdstip waarop de uitvoerende 
kunstenaar en de producent van 
fonogrammen, krachtens artikel 3, leden 1 
en 2, in de versie vóór wijziging bij 
Richtlijn [//nr. van de wijzigingsrichtlijn 
invoegen]/EG, niet langer beschermd zijn 
voor respectievelijk de vastlegging van de 
uitvoering en het fonogram, ervan afziet 
om voldoende exemplaren van het 
fonogram voor verkoop aan te bieden of 
toegankelijk te maken voor het publiek, per 
draad of draadloos, op zodanige wijze dat 
zij voor leden van het publiek op de door 
hen individueel gekozen plaats en tijd 
toegankelijk zijn, kan de uitvoerende 
kunstenaar het contract voor overdracht of 
toekenning beëindigen. Wanneer een 
fonogram de vastlegging van uitvoeringen 
van meerdere uitvoerende kunstenaars 
bevat, kunnen de uitvoerende kunstenaars 
hun contracten voor overdracht of 
toekenning overeenkomstig de 
toepasselijke nationale wetgeving
beëindigen. Indien het contract voor 
overdracht of toekenning overeenkomstig 
de eerste en tweede zin beëindigd wordt, 
vervallen de rechten van de producent van 
fonogrammen op het fonogram.

Motivering

Het is niet realistisch om verplicht te stellen dat uitvoerende kunstenaars gezamenlijk opereren. 
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 10 bis – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het fonogram één jaar na het tijdstip 
waarop de uitvoerende kunstenaar en de 
producent van fonogrammen, krachtens 
artikel 3, leden 1 en 2, in de versie vóór 
wijziging bij Richtlijn [//nr. van de 
wijzigingsrichtlijn invoegen]/EG, niet 
langer beschermd zijn voor respectievelijk 
de vastlegging van de uitvoering en het 
fonogram, niet voor het publiek 
toegankelijk is gemaakt, per draad of 
draadloos, op zodanige wijze dat het voor 
leden van het publiek op de door hen 
individueel gekozen plaats en tijd 
toegankelijk is, vervallen de rechten van de 
producenten van fonogrammen op het 
fonogram en de rechten van de uitvoerende 
kunstenaars ten aanzien van de vastlegging 
van hun uitvoering.”.

Indien het fonogram vijf jaar na het tijdstip 
waarop de uitvoerende kunstenaar en de 
producent van fonogrammen, krachtens 
artikel 3, leden 1 en 2, in de versie vóór 
wijziging bij Richtlijn [//nr. van de 
wijzigingsrichtlijn invoegen]/EG, niet 
langer beschermd zijn voor respectievelijk 
de vastlegging van de uitvoering en het 
fonogram, niet voor het publiek 
toegankelijk is gemaakt, per draad of 
draadloos, op zodanige wijze dat het voor 
leden van het publiek op de door hen 
individueel gekozen plaats en tijd 
toegankelijk is, vervallen de rechten van de 
producenten van fonogrammen op het 
fonogram en de rechten van de uitvoerende 
kunstenaars ten aanzien van de vastlegging 
van hun uitvoering.”.

Motivering

De verplichting voor uitvoerende kunstenaars om gezamenlijk op te treden is niet realistisch. 
Bovendien bepaalt overweging 16 dat uitvoerende kunstenaars een redelijke tijd gegeven moet 
worden voor de exploitatie van hun uitvoering waarvan de rechten op het punt staan te
vervallen. Eén jaar kan niet als redelijke tijd worden beschouwd, vijf jaar is beter.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 11 bis
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Verslaglegging
De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad binnen vijf jaar na 
het tijdstip van inwerkingtreding van 
Richtlijn …/…/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van ...* een verslag 
voor over de werking van de maatregelen 
beschreven in lid 3 t/m 5 van artikel 10 bis 
van deze richtlijn.

* PB: gelieve het nummer en de datum 
van deze richtlijn te vermelden"

Motivering

Op basis van dit verslag kunnen het Europees Parlement en de Raad toezien op de gevolgen van 
de veranderingen, met name ten aanzien van de overgangsmaatregelen.
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