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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden stöder rent allmänt kommissionens förslag om att förlänga skyddstiden för 
utövande konstnärer och fonogramframställare från 50 till 95 år.  Eftersom förslaget är en 
medveten reflektion över att utövande konstnärer allt oftare överlever den nuvarande 
skyddstiden på 50 år, lägger föredraganden inte fram något ändringsförslag till denna 
förlängning.

Förslaget innehåller också kompletterande åtgärder såsom inrättandet av en fond för 
sessionsmusiker och införandet av ett enhetligt sätt att beräkna den skyddstid som ska gälla 
för ett musikverk med text som omfattar bidrag från flera olika kompositörer. Alla 
medlemsstater tillämpar olika system på sådana gemensamt skrivna kompositioner. Detta 
leder till svårigheter att administrera upphovsrätten inom gemenskapen och svårigheter när 
det gäller gränsöverskridande distribution av royalties för utnyttjande som sker i olika 
medlemsstater. I detta sammanhang stöder föredraganden förslaget om att harmonisera 
reglerna eftersom de nuvarande skillnaderna hindrar den interna marknaden från att fungera 
effektivt.

Trots att föredraganden rent allmänt stöder tanken om att införa ”use it or lose it”-klausuler i 
avtal mellan utövande konstnärer och fonogramframställare, anser denne att några ändringar 
bör införas i denna del av förslaget.

För det första åläggs de utövande konstnärerna i det aktuella förslaget att gemensamt säga upp 
avtal om överlåtelse eller upplåtelse, i det fall ett fonogram innehåller en upptagning som de 
har gjort tillsammans. Detta innebär att de utövande konstnärerna 50 år efter det att själva 
upptagningen gjorts faktiskt skulle behöva enas. Detta är inte realistiskt och föredraganden 
anser att detta bör ändras för att göra det möjligt för dem att agera individuellt.

För det andra avser det aktuella förslaget att tillåta den utövande konstnären att inom rimlig 
tid utnyttja det framförande för vilket rättigheterna håller på att upphöra. I förslaget föreslår 
man dock att tiden för detta ska vara ett år. Föredraganden anser inte att detta är en rimlig 
tidsgräns och anser att fem år är mer passande i detta sammanhang.

Föredraganden föreslår även ett ändringsförslag som går ut på att uppmana kommissionen att 
rapportera till Europaparlamentet och till rådet om övergångsbestämmelserna efter fem år.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utövande konstnärer inleder i regel sin 
karriär under unga år och den gällande 
skyddstiden på 50 år för framföranden som 
upptagits på fonogram och för fonogram
är ofta för kort för att skydda 
framförandena under konstnärernas hela 
livstid. De utövande konstnärerna står 
därför inför ett inkomstbortfall under slutet 
av sin livstid. De kan ofta inte heller lita på 
sina rättigheter att förhindra eller begränsa 
tvivelaktig användning av deras 
framföranden medan de ännu lever.

(5) Utövande konstnärer inleder i regel sin 
karriär under unga år och den gällande 
skyddstiden på 50 år för upptagning av
framföranden är ofta för kort för att skydda 
framförandena under konstnärernas hela 
livstid. De utövande konstnärerna står 
därför inför ett inkomstbortfall under slutet 
av sin livstid. De kan ofta inte heller lita på 
sina rättigheter att förhindra eller begränsa 
tvivelaktig användning av deras 
framföranden medan de ännu lever.

Motivering

Det bör erkännas att alla utövande konstnärer bidrar på ett kreativt sätt och detta bör också 
återspeglas vid ändringen av direktivet. Därför bör förslaget utvidgas, så att också utövande 
konstnärer kan dra nytta av den förlängda skyddstiden för sina audiovisuella verk. Alltså 
föreslås det nu att skillnaden mellan upptagning av ett framförande på ett fonogram 
respektive på något annat sätt ska utgå. (Anknyter till det ändringsförslag som hänför sig till 
artikel 3.1 i direktiv 2006/116/EG.)

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Skyddstiden för upptagningar av 
framföranden och för fonogram bör därför 
förlängas till 95 år efter utgivningen av ett 
fonogram och det framförande som finns 
upptaget på det. Om fonogrammet eller 
det framförande som finns upptaget på 
det inte har utgivits inom de 50 första 

(7) Skyddstiden för upptagningar av 
framföranden och för fonogram bör därför 
förlängas till 95 år efter den relevanta 
utgångstidpunkten.
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åren ska skyddstiden löpa under 95 år 
från det första offentliga framförandet.

Motivering

Det bör erkännas att alla utövande konstnärer bidrar på ett kreativt sätt och detta bör också 
återspeglas vid ändringen av direktivet. Därför bör förslaget utvidgas, så att också utövande 
konstnärer kan dra nytta av den förlängda skyddstiden för sina audiovisuella verk. Alltså 
föreslås det nu att skillnaden mellan upptagning av ett framförande på ett fonogram 
respektive på något annat sätt ska utgå. (Anknyter till det ändringsförslag som hänför sig till 
artikel 3.1 i direktiv 2006/116/EG.)

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att undvika oklarhet angående 
rättsläget bör det föreskrivas att i 
avsaknad av klara indikationer på 
motsatsen ska en avtalsbaserad överlåtelse 
eller upplåtelse av rättigheter till 
upptagningen av ett framförande, avtalad 
före det datum då medlemsstaterna senast 
ska anta åtgärder för att genomföra 
direktivet, fortsätta att gälla under den 
förlängda skyddstiden.

(9) Medlemsstaterna bör fortsättningsvis 
ha rätt att anta bestämmelser om tolkning, 
anpassning, uppsägning och vidare 
genomförande av avtal avseende 
överlåtelse eller upplåtelse av den 
utövande konstnärens rättigheter till 
upptagningen av sitt framförande, avtalad 
före det datum för den förlängda 
skyddstiden såsom framgår i detta 
direktiv, till en fonogramsframställare.

Motivering

Det förefaller inte lämpligt att ändringsförslagen till direktiv 2006/116/EG ändrar 
medlemsstaternas regler för tolkning, anpassning, uppsägning och vidare genomförande av 
avtal avseende överlåtelse och upplåtelse av utövande konstnärers rättigheter till en 
fonogramframställare. Nationella bestämmelser för hur utövande konstnärers rättigheter 
överförs, överlåts och hur avtal avseende sådana överlåtelser och upplåtelser sägs upp ska 
därför styra utövandet av den ”use it or lose it”-klausul som fastställs i artikel 10a.6.
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Ändringsförslag 4

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

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Dessa belopp ska reserveras 
uteslutande för utövande konstnärer vars 
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 insamlingsorganisationer som 
företräder utövande konstnärer. Det är 
tillåtet att tillämpa nationella regler om 
intäkter som inte får fördelas.
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att skapa jämvikt i avtal enligt 
vilka utövande konstnärer överlåter sina 
ensamrätter till royalty till en 
fonogramframställare bör ett ytterligare 
villkor för förlängningstiden vara ”tabula 
rasa” (rent hus) för de utövande 
konstnärer som har överlåtit sina 
ensamrätter till fonogramframställare i 
utbyte mot royalty eller ersättning. För att 
de utövande konstnärerna ska kunna dra 
full nytta av förlängningstiden eller den 
förlängda skyddstiden bör 
medlemsstaterna se till att royalty eller 
ersättning utan avdrag för 
förskottsbetalningar eller avtalsenliga 
avdrag betalas till den utövande 
konstnären enligt avtalet mellan 
konstnären och fonogramframställaren 
under förlängningstiden.

Motivering

Denna bestämmelse är nödvändig för att de utövande konstnärerna ska få den royalty de har 
rätt till under den förlängda skyddstiden om ett skivbolag skulle vägra att betala ut royalty på 
grund av att det inte har tjänat in det förskott som betalats ut till konstnären. Om inte denna 
kompletterande bestämmelse införs kommer förlängningen av skyddstiden endast att gynna ett
fåtal av de etablerade artisterna.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) I det fall ett fonogram innehåller 
upptagning av ett framförande av ett 
flertal utövande konstnärer, bör det stå 
medlemsstaterna fritt att bestämma om de 
utövande konstnärerna gemensamt eller 
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individuellt kan säga upp överlåtelsen 
eller upplåtelsen.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/116/EG
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– om en upptagning av framförandet i 
annan form än på ett fonogram lagligen ges 
ut eller lagligen framförs offentligt inom 
denna tid, ska rättigheterna upphöra 50 år
från dagen för den första utgivningen eller 
det första offentliga framförandet, 
beroende på vilken dag som infaller först,

– om en upptagning av framförandet i 
annan form än på ett fonogram lagligen ges 
ut eller lagligen framförs offentligt inom 
denna tid, ska rättigheterna upphöra 95 år
från dagen för den första utgivningen eller 
det första offentliga framförandet, 
beroende på vilken dag som infaller först,

Motivering

Att särskilja musikartister och audiovisuella konstnärer är fullständigt oacceptabelt eftersom 
det i direktiv 93/98/EEG, vars kodifierade version är direktiv 2006/116/EG, inte görs någon 
åtskillnad mellan olika konstnärer. Att inrätta olika system för samma kategori konstnärer 
skulle utgöra diskriminering enligt EU-rätten och strida mot den nationella behandlingen av 
denna kategori. Dessutom finns det inget skäl till att göra en sådan åtskillnad.

Ändringsförslag 9

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

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 

utgår
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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.

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 belopp 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 
insamlingsorganisationen.

Motivering

För att de administrativa förfarandena ska bli enklare bör insamlingsorganisationerna ges 
ansvaret för att administrera den årliga tilläggsersättningen. (Anknyter till det 
ändringsförslag som hänför sig skäl 13.)

Ändringsförslag 11

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 6. Om fonogramframställaren, efter den 
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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.

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 sägas upp i enlighet med 
de tillämpliga nationella lagarna. Om 
avtalet om överföring eller upplåtelse sägs 
upp i enlighet med första eller andra 
meningen, ska fonogramframställarens 
rättigheter till fonogrammet upphöra.

Motivering

De utövande konstnärernas förpliktelse att agera gemensamt är inte realistisk.

Ändringsförslag 12

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 

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, fem 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 
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åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av 
framförandet respektive fonogrammet, ska 
fonogramframställarens rättigheter till 
fonogrammet samt de utövande 
konstnärernas rättigheter till upptagningen 
av framförandet upphöra.

åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av 
framförandet respektive fonogrammet, ska 
fonogramframställarens rättigheter till 
fonogrammet samt de utövande 
konstnärernas rättigheter till upptagningen 
av framförandet upphöra.

Motivering

De utövande konstnärernas skyldighet att agera gemensamt är inte realistisk. Dessutom avser 
skäl 16 att tillåta den utövande konstnären att inom rimlig tid utnyttja det framförande, för 
vilket rättigheterna håller på att upphöra. Ett år anses dock inte som rimlig tid, utan fem år 
anses mer passande.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5a (nytt)
direktiv 2006/116/EG
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 11a
Rapportering

Kommissionen ska inom fem år efter det 
att Europaparlamentets och 
rådets direktiv .../.../EG av den... trätt i 
kraft överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av bestämmelserna i 
artikel 10a. 3–5 i detta direktiv.
* EUT: Vänligen för in detta direktivs 
nummer och datum.

Motivering

Inrapporteringen gör det möjligt för Europaparlamentet och rådet att kontrollera effekten av 
ändringarna, framförallt i förhållande till övergångsbestämmelserna.
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