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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0464),

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 47, lid 2, 55 en 95 van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0281/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie 
industrie, onderzoek en energie, de Commissie interne markt en consumentenbescherming  
en de Commissie cultuur en onderwijs (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel -1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2006/116/EG
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) De volgende overweging wordt 
ingevoegd:
"(14 bis) met het oog op het weer in 
evenwicht brengen van de 
overeenkomsten waarbij kunstenaars hun
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uitsluitende rechten op royaltybasis 
overdragen aan een producent van 
fonogrammen, moet een bijkomende 
voorwaarde verbonden aan de verlenging 
van de termijn een "schone lei" zijn voor 
kunstenaars die hun bovengenoemde 
uitsluitende rechten hebben overgedragen 
aan producenten van fonogrammen met 
als tegenprestatie royalty's of een 
vergoeding. Om ervoor te zorgen dat 
kunstenaars ten volle kunnen profiteren 
van de verlenging van de 
beschermingstermijn dienen de lidstaten 
erop toe te zien dat, in het kader van de 
overeenkomsten tussen producenten van 
fonogrammen en kunstenaars, een 
percentage royalty's of vergoeding, 
onbezwaard met voorschotten of 
contractueel vastgelegde verlagingen, aan 
de kunstenaars wordt uitbetaald 
gedurende de verlengde termijn."

Or. en

Motivering

Deze bepaling is van wezenlijk belang voor kunstenaars om te waarborgen dat zij alle 
royalty's ontvangen waar zij recht op hebben gedurende de verlengde termijn, waarbij 
platenmaatschappijen niet kunnen weigeren met als reden dat voorschotten die aan de 
kunstenaars zijn uitbetaald nog niet terug zijn ontvangen. Zonder deze aanvullende bepaling 
kan de uitbreiding van de beschermingstermijn uiteindelijk alleen gunstig zijn voor een 
minderheid van de betreffende kunstenaars.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2006/116/EG
Artikel 3 – lid 1 – zin 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De tweede zin van artikel 3, lid 1, wordt 
vervangen door: 

1. De tweede zin van artikel 3, lid 1, wordt 
vervangen door: 

"Indien echter "Indien echter 
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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;

- binnen deze termijn een vastlegging van 
de uitvoering 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.".

- binnen deze termijn een vastlegging van 
de uitvoering 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.".

Or. en

Motivering

Het maken van onderscheid tussen muzikanten en audiovisuele kunstenaars is volkomen 
onaanvaardbaar, aangezien Richtlijn 93/98/EEG, gecodificeerde versie Richtlijn 
2006/116/EC, geen onderscheid maakt tussen kunstenaars, om welke reden het invoeren van 
verschillende regelingen voor dezelfde categorie kunstenaars een vorm van discriminatie zou 
zijn overeenkomstig het Europees recht en in strijd zou zijn met de nationale behandeling. 
Bovendien bestaat geen reden om een dergelijke discriminatie toe te passen.
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TOELICHTING

De rapporteur steunt het voorstel van de Commissie dat ten doel heeft de sociale situatie van 
uitvoerende kunstenaars, en met name van sessiemuzikanten, te verbeteren, aangezien 
uitvoerende kunstenaars steeds vaker nog in leven zijn bij het verstrijken van de 
beschermingstermijn van 50 jaar die thans op hun uitvoeringen van toepassing is.

Het belangrijkste onderdeel van het voorstel voor een richtlijn betreft het verlengen van de 
beschermingstermijn voor kunstenaars en producenten van fonogrammen van 50 tot 95 jaar, 
maar het voorstel voorziet tevens in een reeks begeleidende maatregelen, waaronder de 
oprichting van een fonds voor sessiemuzikanten en de opname van een “use it or lose it”-
clausule in contracten tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. 
Juridisch gezien betreffen de voorstellen het wijzigen van Richtlijn 2006/116/EG van 
12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde 
naburige rechten. Die richtlijn codificeerde en verving de eerdere Richtlijn 93/98/EEG 
betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten 
(vaak aangeduid als "Termijnrichtlijn"), zonder omvangrijke wijzigingen door te voeren. 

De voorstellen moeten gunstig uitwerken voor zowel kunstenaars als platenproducenten. 
De verlengde term biedt kunstenaars bescherming die gedurende een aanvullende periode 
geld kunnen blijven verdienen. Een termijn van 95 jaar zou de inkomenskloof waar 
kunstenaars mee te maken krijgen wanneer zij 70 jaar worden en hun vroege optredens die 
zijn opgenomen toen zij twintigers waren niet meer onder de bescherming vallen. Ze blijven 
dan in aanmerking komen voor vergoedingen in verband met uitzending, voor uitvoeringen in 
openbare locaties, zoals bars en discotheken, en voor compensatiebetalingen voor particuliere 
kopieën van hun werk. 
De uitgebreide termijn komt ook ten goede aan de platenproducenten. Het zou aanvullend 
inkomen opleveren door de verkoop van opnames in winkels of op internet. 
De voorstellen omvatten ook een uniforme manier voor het berekenen van de 
beschermingstermijn wanneer het gaat om een muzikale compositie waar verschillende 
auteurs aan hebben meegewerkt, aangezien muziek voor het overgrote deel door meerdere 
personen wordt gecomponeerd; in de EU zou de beschermingstermijn voor een muziekwerk 
70 jaar na de dood van de langstlevende auteur, zij het de tekstschrijver of de componist, 
verstrijken. 

Het voorstel van de Commissie omvat een uniforme methode voor de berekening van de 
beschermingstermijn voor muziekwerken met teksten waarbij, indien het muziekwerk is 
gepubliceerd met de teksten, de beschermingstermijn wordt berekend met ingang van het 
tijdstip van overlijden van de langstlevende persoon: de tekstschrijver of de componist.

De huidige verschillen voor wat betreft de beschermingstermijn, met name tussen Europa en 
de VS, veroorzaken juridische onzekerheid en piraterij, met name in de digitale omgeving 
waar geen grenzen zijn en de werken op hetzelfde moment in verschillende landen kunnen 
worden gebruikt. Het valt niet te ontkennen dat verschillende beschermingstermijnen piraterij 
kunnen stimuleren; uitvoeringen die in het ene land onder het publieke domein vallen kunnen 
van daaruit online worden verspreid naar andere landen, waar de werken nog wel beschermd 
zijn. Tenslotte kan Europa met dit voorstel zijn kunstenaars beschermen, die een uiterst 
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belangrijke bijdrage leveren aan de culturele diversiteit.

Het gelijktrekken van de beschermingstermijn met die in de VS zou voor de Europese 
economie een uitstekende kans voor het versterken van de voortgang van de communautaire 
strategie van Lissabon voor groei en banen, waarbij het specifieke belang van de bevordering 
van de creatieve sectoren werd erkend.  Nu de creatieve sectoren op basis van intellectuele 
eigendom een steeds grotere bijdrage leveren aan het BNP in de EU, levert de huidige 
ongelijkheid tussen de beschermingstermijn in de EU en de US een duidelijk 
concurrentienadeel op voor de Europese platenmaatschappijen en kunstenaars.
Indien de Europese fonografische industrie werkelijk concurrerend moet zijn op de 
wereldwijde markt, moet de EU de kloof overbruggen door de beschermingstermijn ook op 
95 jaar te stellen, om dezelfde voorwaarden creëren als voor Europa's belangrijkste 
handelspartner. Een kortere termijn zou dit niet bewerkstelligen.

Bovendien maakt de huidige verhoging van de levensverwachting van de bevolking in de 
laatste jaren de uitbreiding van de bescherming van de rechten van kunstenaars nog van groter 
belang voor de betreffende kunstenaars. Helaas waren veel kunstenaars vooral in hun jeugd 
populair en succesvol, om welke reden het van wezenlijk belang is dat zij op hun oude dag de 
juiste economische beloning ontvangen bij elke gelegenheid waarbij hun werk wordt 
afgespeeld voor het publiek.
Daarnaast zou een langere termijn de culturele diversiteit aanmoedigen: bij een ongewijzigde 
termijn zouden oude uitvoeringen waarvan het auteursrecht geleidelijk verloopt 
onvermijdelijk de voorkeur krijgen boven nieuwere creaties. Bovendien zou er onvermijdelijk 
gestreefd worden naar succes op die markten waar de beschermingstermijn langer is, wat ten 
koste zou gaan van lokale en diversere inhoud.
Tenslotte moet ook worden ingezien dat het ontbreken van een werkelijke status het voor 
kunstenaars in Europa uiterst moeilijk maakt om te kunnen leven van hun creaties, ongeacht 
hun bijdrage aan de culturele economie in de EU. De overgrote meerderheid van de 
kunstenaars heeft zeer weinig toegang tot sociale zekerheid, werkloosheidsuitkeringen of 
bescherming van de gezondheid en veiligheid en wordt over het algemeen geconfronteerd met 
grootschalige oneerlijke contractuele praktijken. In dit verband vormen de bijdragen die 
voortvloeien uit de intellectuele eigendomsrechten een wezenlijke bron van inkomsten voor 
kunstenaars.
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