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* Það er verið að endurskoða höfundalög hjá Evrópusambandinu um þessar mundir og líklegt að við 
þurfum að breyta höfundalögum aftur til að fylgja eftir breytingum út frá þeirri endurskoðun. Það 
getur valdið miklum ruglingi að breyta lögum oft á svona stuttu tímabili og ekki alveg ljóst af hverju 
við ættum að gera það.

* Okkur finnst vanta frekari rökstuðning fyrir því að lengd verndartímans úr 50 í 70 ár sé 
nauðsynleg. Í grundvelli frumvarpsins er talað um að með þessu sé verið að auka tekjur 
hljómplötuframleiðenda.
Það hefur ekki sýnt sig í gegnum árin að það hafi skilað auknum tekjum að sifellt lengja 
verndartímann og hvers vegna 20 ár til viðbótar muni gera það. Auk þess er gert ráð fyrir að 
framleiðendur taki frá 20% tekna sinna til greiðslna til höfunda þannig að hér er verið að auka 
greiðsluskyldur framleiðenda. Tilskipunin tilgreinir sérstaklega að um sé að ræða 20% tekna af 
umræddu hljóðriti en lagatexti frumvarpsins ber þau merki að um sé að ræða 20% heildartekna 
framleiðandans. Við eigum jafnframt erfitt með að sjá með skýrum hætti hvað gerist ef t.d. 
hljómplötuframleiðandi eða rétthafasamtök leggja niður starfsemi eða verða gjaldþrota. Það er 
eitthvað sem mætti vera skýrara þar sem um ræðir 50 ár inn í framtíðina og réttindi flytjenda.

* Þó svo að FSFÍ telji út frá reynslu af verkum undir frjálsari og opnari skilmálum, að það sé frekar 
hagur í þvi að stytta verndartímann til þess að ná fram anda höfundalaga, að hvetja til sköpunar, þá 
stingur það í stúf að með þessu frumvarpi sé vernd sumra aukin, flytjenda og 
hljómplötuframleiðenda og að þannig sé aðilum mismunað (t.d.
kvikmyndagerðarmönnum). Þetta mætti rökstyðja betur með frumvarpinu, þ.e. af hverju sumir aðilar 
séu látnir sitja á hakanum.

* Samkvæmt 45. gr. gæti komið upp tilfelli þar sem vernd flutnings sé lengri en vernd 
höfundarverksins sjálfs, jafnvel ef sköpun og upptaka flutnings eigi sér stað á svipuðum tíma, t.d. ef 
flytjandinn er upprunalegi flytjandi, ef höfundur deyr áður en upptaka er gefin út eða gerð 
almenningi aðgengileg. Það væri afskaplega undarleg staða að flytjandi hafi lengri verndartíma en 
höfundur. Sama má segja um hljómplötuframleiðendur (46. gr.)

* Hvorki framleiðendur, höfundar eða aðrir rétthafar höfðu nokkrar forsendur til þess að ætla að 
verndartíminn yrði annar en sá er gilti á þeim tíma sem verndin öðlaðist gildi. Með tilliti til þess og 
afturvirknisreglunnar er rétt að takmarka framlengingu verndartímabilsins við þau verk sem öðlast 
fyrst vernd höfundalaga eftir gildistöku breytingarlaganna.


