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Pakeitimas 3
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
-

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Nepateisinama pratęsti autorinių teisių apsaugos terminą Komisijos siūlomu būdu, nes tai 
visai nepagerintų socialinės ir meninės atlikėjų padėties.  Taip greičiau jau padidėtų 
fonogramų gamintojų pelnas. Siūloma direktyva – vienas iš ryškiausių šališko interesų 
gynimo pavyzdžių ir labai pakenktų Europos naujovių ir kūrybiškumo siekiams.

Pakeitimas 4
Katalin Lévai

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Pagal 2006 m. gruodžio 12 d. Direktyvą 
2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų 
gretutinių teisių apsaugos terminų 
apsaugos terminas atlikėjams ir fonogramų 
gamintojams yra 50 metų. 

(1) Pagal 2006 m. gruodžio 12 d. Direktyvą 
2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų 
gretutinių teisių apsaugos terminų 
apsaugos terminas atlikėjams, fonogramų 
ir filmų gamintojams yra 50 metų.

Or. en

Pagrindimas

ES turėtų ir toliau teikti vienodą atitinkamų teisių apsaugos terminą ir įrašų gamintojams, ir 
filmų gamintojams.  Nėra politinių, kultūrinių ar ekonominių priežasčių, dėl kurių ES turėtų 
saugoti garso įrašų teises ilgiau kaip filmų. Nepateisinama, kad Europos Sąjungoje filmų 
teisės būtų saugomos tik 50 metų, o garso įrašų – 95 metus.
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Pakeitimas 5
Katalin Lévai

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Filmų gamintojams laikotarpis 
prasideda nuo filmo pirmojo įrašymo arba 
nuo jo pirmojo išleidimo ar viešo 
paskelbimo datos per 50 metų nuo 
įrašymo.

Or. en

Pagrindimas

ES turėtų ir toliau teikti vienodą atitinkamų teisių apsaugos terminą ir įrašų gamintojams, ir 
filmų gamintojams.  Nėra politinių, kultūrinių ar ekonominių priežasčių, dėl kurių ES turėtų 
saugoti garso įrašų teises ilgiau kaip filmų. Nepateisinama, kad Europos Sąjungoje filmų 
teisės būtų saugomos tik 50 metų, o garso įrašų – 95 metus. 

Pakeitimas 6
Bert Doorn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Atlikėjai paprastai savo karjerą pradeda 
jauni ir dabartinis 50 metų apsaugos 
fonogramose įrašytiems kūriniams ir 
fonogramoms terminas dažnai nesaugo jų 
kūrinių visą atlikėjų gyvenimą. Todėl 
atlikėjai savo gyvenimo pabaigoje netenka 
pajamų. Be to, jie dažnai negali 
pasinaudoti savo teisėmis užkirsti kelią 
netinkamam savo kūrinių atlikimui ar 
uždrausti tokį atlikimą tol, kol yra gyvi.

(5) Atlikėjai paprastai savo karjerą pradeda 
jauni ir dabartinis 50 metų apsaugos 
fonogramose įrašytiems kūriniams ir 
fonogramoms terminas dažnai nesaugo jų 
kūrinių visą atlikėjų gyvenimą. Todėl 
atlikėjai savo gyvenimo pabaigoje netenka 
pajamų. Be to, jie dažnai negali 
pasinaudoti savo teisėmis užkirsti kelią 
netinkamam savo kūrinių atlikimui ar 
uždrausti tokį atlikimą tol, kol yra gyvi. 
Todėl čia numatytas režimas, pagal kurį 
kūrinio apsauga nustoja galioti arba 
praėjus 50 metų nuo pirmojo įrašymo 
arba pirmojo viešo paskelbimo, arba nuo 
atlikusio menininko mirties datos, 
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atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis 
ilgesnis.

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 3 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 7
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Atlikėjai paprastai savo karjerą pradeda 
jauni ir dabartinis 50 metų apsaugos 
fonogramose įrašytiems kūriniams ir 
fonogramoms terminas dažnai nesaugo jų
kūrinių visą atlikėjų gyvenimą. Todėl 
atlikėjai savo gyvenimo pabaigoje netenka 
pajamų. Be to, jie dažnai negali 
pasinaudoti savo teisėmis užkirsti kelią 
netinkamam savo kūrinių atlikimui ar 
uždrausti tokį atlikimą tol, kol yra gyvi.

(5) Atlikėjai paprastai savo karjerą pradeda 
jauni ir dabartinis 50 metų apsaugos 
terminas, taikomas kūrinių įrašams, 
dažnai nesaugo jų kūrinių visą atlikėjų 
gyvenimą. Todėl atlikėjai savo gyvenimo 
pabaigoje netenka pajamų. Be to, jie dažnai 
negali pasinaudoti savo teisėmis užkirsti 
kelią netinkamam savo kūrinių atlikimui ar 
uždrausti tokį atlikimą tol, kol yra gyvi.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos nuostatų pakeitimuose turėtų būti pripažintas ir atspindėtas visų atlikėjų kūrybinis
indėlis. Siekiant šio tikslo, turėtų būti papildyta pasiūlymo taikymo sritis, kad pratęsus 
apsaugos terminą audiovizualinės srities atlikėjai taip pat turėtų naudos. Todėl siūloma 
atsisakyti skirtumo tarp kūrinio įrašymo į fonogramą ar kitaip. (Siejama su Direktyvos 
2006/116/EB 3 straipsnio 1 dalies pakeitimu.)
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Pakeitimas 8
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Atlikėjai paprastai savo karjerą pradeda 
jauni ir dabartinis 50 metų apsaugos 
fonogramose įrašytiems kūriniams ir 
fonogramoms terminas dažnai nesaugo jų 
kūrinių visą atlikėjų gyvenimą. Todėl 
atlikėjai savo gyvenimo pabaigoje netenka 
pajamų. Be to, jie dažnai negali 
pasinaudoti savo teisėmis užkirsti kelią 
netinkamam savo kūrinių atlikimui ar 
uždrausti tokį atlikimą tol, kol yra gyvi.

(5) Atlikėjai paprastai savo karjerą pradeda 
jauni ir dabartinis 50 metų apsaugos 
terminas, taikomas kūrinių įrašams, 
dažnai nesaugo jų kūrinių visą atlikėjų 
gyvenimą. Todėl atlikėjai savo gyvenimo 
pabaigoje netenka pajamų. Be to, jie dažnai 
negali pasinaudoti savo teisėmis užkirsti 
kelią netinkamam savo kūrinių atlikimui ar 
uždrausti tokį atlikimą tol, kol yra gyvi.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos nuostatų pakeitimuose turėtų būti pripažintas ir atspindėtas visų atlikėjų kūrybinis 
indėlis. Siekiant šio tikslo, turėtų būti papildyta pasiūlymo taikymo sritis, kad pratęsus 
apsaugos terminą audiovizualinės srities atlikėjai taip pat turėtų naudos. Todėl siūloma 
atsisakyti skirtumo tarp kūrinio įrašymo į fonogramą ar kitaip. (Siejama su Direktyvos 
2006/116/EB 3 straipsnio 1 dalies pakeitimu.)

Pakeitimas 9
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Paprašyti Komisijos pradėti poveikio 
vertinimo procedūrą siekiant įvertinti 
Europos audiovizualinio sektoriaus 
aplinkybes, kokią Komisija naudojo 
muzikos sektoriui, kad būtų apsvarstytas 
galimas poreikis pratęsti autorių teisių 
apsaugos terminą audiovizualinio 
sektoriaus gamintojams ir 
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transliuotojams.

Or. en

Pakeitimas 10
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Komisija turėtų pradėti poveikio 
vertinimo procedūrą, kad galėtų 
apsvarstyti, ar reikia pratęsti šiuo metu 
audiovizualiniame sektoriuje (menininkai 
atlikėjai, gamintojai ir transliuotojai) 
galiojantį apsaugos terminą.

Or. en

Pagrindimas

Prieš pateikdama šį pasiūlymą Komisija neatliko rimto poveikio vertinimo, nes, be kitų 
dalykų, nepatvirtino, kas turi mokėti reikalaujamas išmokas muzikos pramonei po autorių 
teisių termino pratęsimo. 

Reikėtų numatyti naują poveikio vertinimą, kad būtų galima įvertinti tikrą poreikį pratęsti 
apsaugos terminą audiovizualiniame sektoriuje.

Pakeitimas 11
Ignasi Guardans Cambó

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Paprašyti Komisijos pradėti poveikio 
vertinimo procedūrą siekiant įvertinti 
Europos audiovizualinio sektoriaus 
aplinkybes, kokią Komisija naudojo 
muzikos sektoriui, kad būtų apsvarstytas 
galimas poreikis pratęsti autorių teisių 
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apsaugos terminą audiovizualiniam 
sektoriui (menininkams atlikėjams, 
gamintojams ir transliuotojams).

Or. en

Pakeitimas 12
Bert Doorn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Todėl įrašytų kūrinių ir fonogramų 
apsaugos terminas turėtų būti pratęstas 
iki 95 metų nuo fonogramos ir joje 
esančio kūrinio paskelbimo. Jei 
fonograma arba fonogramoje įrašytas 
kūrinys neišleidžiamas per pirmuosius 50 
metų, 95 metų apsaugos terminas 
skaičiuojamas nuo pirmo viešo 
paskelbimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vien pratęsus apsaugos terminą, labiausiai naudos gautų įrašų gamintojai ir labai žinomi 
atlikėjai.  Be to, prieš pasiūlant šį pratęsimą, nebuvo gerai ištirtas poveikis nei vartotojo, nei 
transliuotojo sąnadoms, kurios greičiausiai dėl šio pratęsimo padidės. Siūlomu pakeitimu 
siekiama siekiama tinkamos teisių turėtojų ir nadotojų interesų pusiasvyros.

Pakeitimas 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Todėl įrašytų kūrinių ir fonogramų 
apsaugos terminas turėtų būti pratęstas 
iki 95 metų nuo fonogramos ir joje 
esančio kūrinio paskelbimo. Jei 

Išbraukta.



AM\757970LT.doc 9/85 PE416.322v02-00

LT

fonograma arba fonogramoje įrašytas 
kūrinys neišleidžiamas per pirmuosius 50 
metų, 95 metų apsaugos terminas 
skaičiuojamas nuo pirmo viešo 
paskelbimo.

Or. en

Pagrindimas

Pratęsus autorių teisių apsaugos terminą, labiausiai naudos gautų įrašų gamintojai ir labai 
žinomi atlikėjai.  Atlikėjų uždarbį visų pirma apsprendžia sutartis, o ne atorių teisės. Iš tiesų 
dėl šio pasiūlymo menininkai turėtų dalintis pinigais, gautais surinkus mokesčius už 
licencijas, su daugiau teisių turėtojų. Be to, prieš pasiūlant šį pratęsimą, nebuvo gerai ištirtas 
poveikis nei vartotojo, nei transliuotojo sąnadoms, kurios greičiausiai dėl šio pratęsimo 
padidės.

Pakeitimas 14
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Todėl įrašytų kūrinių ir fonogramų
apsaugos terminas turėtų būti pratęstas iki 
95 metų nuo fonogramos ir joje esančio 
kūrinio paskelbimo. Jei fonograma arba 
fonogramoje įrašytas kūrinys 
neišleidžiamas per pirmuosius 50 metų, 
95 metų apsaugos terminas skaičiuojamas 
nuo pirmo viešo paskelbimo.

(7) Todėl įrašytų kūrinių apsaugos terminas 
turėtų būti pratęstas. Jei atlikėjas einamojo 
apsaugos pagal Direktyvą 2006/116/EB 
laikotarpio pabaigoje atlikėjas dar gyvas, 
jo teisės ir toliau saugomos visą atlikėjo 
gyvenimo laiką.

Or. en

Pagrindimas

Pratęsimas turėtų būti taikomas tik atlikėjams ir tik iki jų mirties. Šis pasiūlymas atspindi 
dabartinius Graikijos įstatymus, kurie nėra suderinti. Komisija nurodė, kad yra atsisakiusi 
pradėti įstatymų priežiūros procedūrą prieš Graikiją, nes, jos nuomone, pageidautina, jog ši 
graikų nuostata būtų galiojančiuose suderintuose įstatymuose. Pratęsimas fonogramų 
gamintojams nepagrįstas; nustatyto 50 metų laikotarpio daugiau nei užtenka, kad atsipirktų 
investicijos. 
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Pakeitimas 15
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Todėl įrašytų kūrinių ir fonogramų 
apsaugos terminas turėtų būti pratęstas iki 
95 metų nuo fonogramos ir joje esančio 
kūrinio paskelbimo. Jei fonograma arba 
fonogramoje įrašytas kūrinys 
neišleidžiamas per pirmuosius 50 metų, 
95 metų apsaugos terminas skaičiuojamas 
nuo pirmo viešo paskelbimo.

(7) Todėl įrašytų kūrinių ir fonogramų 
apsaugos terminas turėtų būti pratęstas iki 
95 metų nuo atitinkamo pradžios taško.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos nuostatų pakeitimuose turėtų būti pripažintas ir atspindėtas visų atlikėjų kūrybinis 
indėlis. Siekiant šio tikslo, turėtų būti papildyta pasiūlymo taikymo sritis, kad pratęsus 
apsaugos terminą audiovizualinės srities atlikėjai taip pat turėtų naudos. Todėl siūloma 
atsisakyti skirtumo tarp kūrinio įrašymo į fonogramą ar kitaip. (Siejama su Direktyvos 
2006/116/EB 3 straipsnio 1 dalies pakeitimu.)

Pakeitimas 16
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Todėl įrašytų kūrinių ir fonogramų
apsaugos terminas turėtų būti pratęstas iki 
95 metų nuo fonogramos ir joje esančio 
kūrinio paskelbimo. Jei fonograma arba 
fonogramoje įrašytas kūrinys 
neišleidžiamas per pirmuosius 50 metų, 
95 metų apsaugos terminas skaičiuojamas 
nuo pirmo viešo paskelbimo.

(7) Todėl turėtų būti galima pratęsti
įrašytų kūrinių apsaugos terminą iki 95 
metų, jei pasitaikytų netinkamo atlygio 
atvejis. Atlikėjas ar jo paveldėtojas turėtų 
turėti teisę prašyti tokio pratęsimo ir šis 
prašymas pateikiamas Vidaus rinkos 
derinimo tarnybai (VRDT). Reikėtų
nustatyti paprastas taisykles dėl atvejų, 
kuriems akivaizdžiai taikytinas 
pratęsimas.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma taikyti pratęsimų registracijos sistemą, pagrįstą nepakankamu 
atlygiu, kad pratęsimų kiekis būtų minimalus ir šie pratęsimai atitiktų poreikius bei būtų 
apibrėžtas galimas jų naudingumas. 

Pakeitimas 17
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Todėl įrašytų kūrinių ir fonogramų
apsaugos terminas turėtų būti pratęstas iki 
95 metų nuo fonogramos ir joje esančio 
kūrinio paskelbimo. Jei fonograma arba 
fonogramoje įrašytas kūrinys
neišleidžiamas per pirmuosius 50 metų, 95 
metų apsaugos terminas skaičiuojamas nuo 
pirmo viešo paskelbimo.

(7) Todėl įrašytų kūrinių ir įrašų apsaugos 
terminas turėtų būti pratęstas iki 95 metų 
nuo įrašo ir jame esančio kūrinio 
paskelbimo. Jei įrašas arba jame įrašytas 
kūrinys neišleidžiamas per pirmuosius 50 
metų, 95 metų apsaugos terminas 
skaičiuojamas nuo pirmo viešo 
paskelbimo.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos nuostatų pakeitimuose turėtų būti pripažintas ir atspindėtas visų atlikėjų kūrybinis 
indėlis. Siekiant šio tikslo, turėtų būti papildyta pasiūlymo taikymo sritis, kad pratęsus 
apsaugos terminą audiovizualinės srities atlikėjai taip pat turėtų naudos. Todėl siūloma 
atsisakyti skirtumo tarp kūrinio įrašymo į fonogramą ar kitaip.(Siejama su Direktyvos 
2006/116/EB 3 straipsnio 1 dalies pakeitimu.)
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Pakeitimas 18
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7a konstatojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Per pratęsta autorių teisių laikotarpį 
turėtų būti taikomos teisės licencijos. Be 
to, turėtų būti taikomos nemokamos viešo 
atlikimo ar paskelbimo viešai teisių 
licencijos konkretiems renginiams, kurių 
tikėtinas dalyvių skaičius ne daugiau kaip 
250 žmonių. Už kopijavimą asmeniniams 
tikslams mokesčiai neturėtų būti renkami.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata dera su Komisijos pasiūlymu ir su pratęsimų registracijos sistemos pasiūlymu. 
Pratęsimams turėtų būti suteikiamos teisių licencijos, kad būtų gauta didesnė nauda. Tokiais 
atvejais dėl honoraro dar reikėtų susiderėti. Siūloma apibrėžta skaičių nemokamų licencijų 
teikti savaime, kad nekiltų sunkumų organizuojant „septintasis dešimtmetis“ tipo ir panašius 
renginius, kurie populiarūs ribotais asmeniniais tikslais ir renkant lėšas labdarai.  

Pakeitimas 19
Katalin Lévai

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7a konstatojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Pirmojo filmo įrašo gamintojų teises 
taip pat reikėtų pratęsti iki 95 metų nuo 
šio filmo viešo paskelbimo. Jei filmas 
neišleidžiamas per pirmuosius 50 metų, 
95 metų apsaugos terminas skaičiuojamas 
nuo pirmo viešo paskelbimo.

Or. en
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Pagrindimas

ES turėtų ir toliau teikti vienodą atitinkamų teisių apsaugos terminą ir įrašų gamintojams, ir 
filmų gamintojams. Nėra politinių, kultūrinių ar ekonominių priežasčių, dėl kurių ES turėtų 
saugoti garso įrašų teises ilgiau kaip filmų. Taigi ir filmų gamintojų teisių apsaugos 
laikotarpį reikėtų pratęsti nuo 50 metų iki 95 metų.

Pakeitimas 20
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Atlikėjai, užmezgę sutartinius 
santykius su fonogramos kūrėju, 
paprastai turi perduoti fonogramų 
kūrėjams savo išskirtines teises į savo 
kūrinių įrašų atgaminimą, platinimą, 
nuomą ir pateikimą. Už tai atlikėjams 
sumokamas honoraro avansas, o išmokos 
gaunamos tik tada, kai fonogramos 
gamintojas susigrąžina sumokėtą avansą 
ir atlieka sutartyje nustatytus atskaitymus. 
Foniniai atlikėjai, kurių nėra kūrėjų 
sąraše (nepagrindiniai atlikėjai), 
paprastai perduoda savo išskirtines teises 
už vienkartinę išmoką (nesikartojančią 
išmoką). 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nemanoma, kad tai būtų reikalinga kaip registracijos sistemos dalis.
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Pakeitimas 21
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Atlikėjai, užmezgę sutartinius santykius 
su fonogramos kūrėju, paprastai turi 
perduoti fonogramų kūrėjams savo 
išskirtines teises į savo kūrinių įrašų 
atgaminimą, platinimą, nuomą ir 
pateikimą. Už tai atlikėjams sumokamas 
honoraro avansas, o išmokos gaunamos tik 
tada, kai fonogramos gamintojas 
susigrąžina sumokėtą avansą ir atlieka 
sutartyje nustatytus atskaitymus. Foniniai 
atlikėjai, kurių nėra kūrėjų sąraše 
(nepagrindiniai atlikėjai), paprastai 
perduoda savo išskirtines teises už 
vienkartinę išmoką (nesikartojančią 
išmoką).

(8) Atlikėjai, užmezgę sutartinius santykius 
su fonogramos kūrėju, paprastai turi 
perduoti fonogramų kūrėjams savo 
išskirtines teises į savo kūrinių įrašų 
atgaminimą, platinimą, nuomą ir 
pateikimą. Už tai atlikėjams sumokamas 
honoraro avansas, o išmokos gaunamos tik 
tada, kai fonogramos gamintojas 
susigrąžina sumokėtą avansą ir atlieka 
sutartyje nustatytus atskaitymus. Foniniai 
atlikėjai, kurių nėra kūrėjų sąraše 
(nepagrindiniai atlikėjai), taip pat kai kurie 
kiti atlikėjai, įrašyti į kūrėjų sąrašą 
(pagrindiniai atlikėjai) paprastai perduoda 
savo išskirtines teises už vienkartinę 
išmoką (nesikartojančią išmoką).

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie atlikėjai, kurių įrašyti į kūrėjų sąrašą, perleidžia savo išskirtines teises už 
vienkartinę išmoką. Šie atlikėjai taip pat turėtų gauti papildomą atlyginimą.

Pakeitimas 22
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Siekiant teisinio tikrumo, gali būti 
numatyta, kad, kai aiškiai nenurodyta 
kitaip, sutartinis teisių į kūrinio įrašą 
perdavimas arba atidavimas, dėl kurio 
susitarta iki tos dienos, kai valstybės narės 
turi patvirtinti direktyvą įgyvendinančias 

Išbraukta.
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priemones, ir pratęstu laikotarpiu toliau 
veikia taip, kaip veikė. 

Or. en

Pagrindimas

Nemanoma, kad tai būtų reikalinga kaip registracijos sistemos dalis, nes tokiu būdu 
sudaroma galimybė derėtis iš naujo.

Pakeitimas 23
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Siekiant teisinio tikrumo, gali būti 
numatyta, kad, kai aiškiai nenurodyta 
kitaip, sutartinis teisių į kūrinio įrašą 
perdavimas arba atidavimas, dėl kurio 
susitarta iki tos dienos, kai valstybės narės 
turi patvirtinti direktyvą įgyvendinančias 
priemones, ir pratęstu laikotarpiu toliau 
veikia taip, kaip veikė.

(9) Siekiant užtikrinti, kad pratęstas 
apsaugos laikotarpis būtų naudingesnis 
atlikėjams, o ne įrašų gamintojams, šioje 
direktyvoje turėtų būti numatyta, kad 
nustatant apsaugos laikotarpio pratęsimą 
bet kuri galiojanti sutartis nebūtų taikoma 
apsaugos terminui nuo 50 metų iki kol 
atlikėjas yra gyvas. 

Or. en

Pagrindimas

This amendment  is designed to ensure that the additional term actually benefit performers.
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.



PE416.322v02-00 16/85 AM\757970LT.doc

LT

Pakeitimas 24
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Kad būtų užtikrinta faktinė termino 
pratęsimo nauda atlikėjams, kurie 
perdavė savo išskirtines teises fonogramų 
kūrėjams prieš pratęsiant apsaugos 
terminą, reikėtų įgyvendinti keletą 
papildomų pereinamojo laikotarpio 
priemonių. Tokios priemonės turėtų būti 
taikomos atlikėjų ir fonogramų gamintojų 
sutartims, kurios toliau galioja pratęsus 
terminą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nemanoma, kad tai būtų reikalinga kaip registracijos sistemos dalis.

Pakeitimas 25
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Pirmoji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: 
fonogramų gamintojai privalėtų atidėti 
bent kartą per metus mažiausiai 20 % 
pajamų, gautų iš išskirtinių teisių platinti, 
atgaminti ir pateikti fonogramas, kurios, 
nepratęsus apsaugos dėl teisėto išleidimo 
ar teisėto paskelbimo termino, taptų 
viešos. 

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Nemanoma, kad tai būtų reikalinga kaip registracijos sistemos dalis, nors neprieštarauja šiai 
sistemai. Tačiau neapsimoka šios nuostatos taikyti, nes gaminami kiekiai maži. 

Pakeitimas 26
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Pirmoji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: 
fonogramų gamintojai privalėtų atidėti bent 
kartą per metus mažiausiai 20 % pajamų, 
gautų iš išskirtinių teisių platinti, atgaminti 
ir pateikti fonogramas, kurios, nepratęsus 
apsaugos dėl teisėto išleidimo ar teisėto 
paskelbimo termino, taptų viešos.

(11) Pirmoji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: 
fonogramų gamintojai privalėtų atidėti bent 
kartą per metus, atskaičiavę išlaidas, 
tiesiogiai susijusiais su administravimo 
veikla per pratęstą atitinkamų įrašytų 
kūrinių apsaugos laikotarpį, mažiausiai 
20 % pajamų, gautų iš išskirtinių teisių 
platinti, atgaminti ir pateikti fonogramas, 
kurios, nepratęsus apsaugos dėl teisėto 
išleidimo ar teisėto paskelbimo termino, 
taptų viešos.

Or. en

Pagrindimas

Būtų pagrįsta, kad įrašų gamintojai, prieš išmokėdami lėšas atlikėjams, galėtų atskaičiuoti 
išlaidas, tiesiogiai susijusiais su administravimo veikla per pratęstą atitinkamų įrašytų 
kūrinių apsaugos laikotarpį. Šios išlaidos galėtų apimti, pvz., pagrįstas sąnaudas, susijusias 
su PVM išmokomis, honorarų ir autorių teisių išlaidomis, gamybos, platinimo ir rinkodaros 
išlaidomis bei kitomis patirtomis veiklos išlaidomis, tačiau tik jei jos tiesiogiai susijos su 
pratęstu terminu.
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Pakeitimas 27
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Pirmoji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: 
fonogramų gamintojai privalėtų atidėti bent 
kartą per metus mažiausiai 20 % pajamų, 
gautų iš išskirtinių teisių platinti, atgaminti 
ir pateikti fonogramas, kurios, nepratęsus 
apsaugos dėl teisėto išleidimo ar teisėto 
paskelbimo termino, taptų viešos.

(11) Pirmoji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: 
fonogramų gamintojai privalėtų atidėti bent 
kartą per metus mažiausiai 20 % grynųjų 
pajamų, gautų iš išskirtinių teisių platinti, 
atgaminti ir pateikti fonogramas, kurios, 
nepratęsus apsaugos dėl teisėto išleidimo ar 
teisėto paskelbimo termino, taptų viešos.

Or. de

Pagrindimas

Būtų pagrįsta, kad įrašų gamintojai, prieš išmokėdami lėšas atlikėjams, galėtų atskaičiuoti 
išlaidas, tiesiogiai susijusiais su administravimo veikla per pratęstą atitinkamų įrašytų 
kūrinių apsaugos laikotarpį. Šios išlaidos galėtų apimti, pvz., pagrįstas sąnaudas, susijusias 
su PVM išmokomis, honorarų ir autorių teisių išlaidomis, gamybos, platinimo ir rinkodaros 
išlaidomis bei kitomis patirtomis veiklos išlaidomis, tačiau tik jei jos tiesiogiai susijos su 
pratęstu terminu. 

Pakeitimas 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Pirmoji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: 
fonogramų gamintojai privalėtų atidėti bent 
kartą per metus mažiausiai 20 % pajamų, 
gautų iš išskirtinių teisių platinti, atgaminti 
ir pateikti fonogramas, kurios, nepratęsus 
apsaugos dėl teisėto išleidimo ar teisėto 
paskelbimo termino, taptų viešos.

(11) Pirmoji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: 
fonogramų gamintojai privalėtų atidėti bent 
kartą per metus mažiausiai 20 % grynųjų
pajamų, gautų iš išskirtinių teisių platinti, 
atgaminti ir pateikti fonogramas, kurios, 
nepratęsus apsaugos dėl teisėto išleidimo ar 
teisėto paskelbimo termino, taptų viešos.
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Or. en

Pagrindimas

  Būtų pagrįsta, kad įrašų gamintojai, prieš išmokėdami lėšas atlikėjams, galėtų atskaičiuoti 
išlaidas, tiesiogiai susijusiais su administravimo veikla per pratęstą atitinkamų įrašytų 
kūrinių apsaugos laikotarpį. Šios išlaidos galėtų apimti, pvz., pagrįstas sąnaudas, susijusias 
su PVM išmokomis, honorarų ir autorių teisių išlaidomis, gamybos, platinimo ir rinkodaros 
išlaidomis bei kitomis patirtomis veiklos išlaidomis, tačiau tik jei jos tiesiogiai susiję su 
pratęstu terminu.

Pakeitimas 29
Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Pirmoji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: 
fonogramų gamintojai privalėtų atidėti bent 
kartą per metus mažiausiai 20 % pajamų, 
gautų iš išskirtinių teisių platinti, atgaminti 
ir pateikti fonogramas, kurios, nepratęsus 
apsaugos dėl teisėto išleidimo ar teisėto 
paskelbimo termino, taptų viešos.

(11) Pirmoji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: 
fonogramų gamintojai privalėtų atidėti bent 
kartą per metus mažiausiai 20 % grynųjų
pajamų, gautų iš išskirtinių teisių platinti, 
atgaminti ir pateikti fonogramas, kurios, 
nepratęsus apsaugos dėl teisėto išleidimo ar 
teisėto paskelbimo termino, taptų viešos.

Or. en

Pagrindimas

Būtų pagrįsta, kad įrašų gamintojai, prieš išmokėdami lėšas atlikėjams, galėtų atskaičiuoti 
išlaidas, tiesiogiai susijusiais su administravimo veikla per pratęstą atitinkamų įrašytų 
kūrinių apsaugos laikotarpį. Šios išlaidos galėtų apimti, pvz., pagrįstas sąnaudas, susijusias 
su PVM išmokomis, honorarų ir autorių teisių išlaidomis, gamybos, platinimo ir rinkodaros 
išlaidomis bei kitomis patirtomis veiklos išlaidomis, tačiau tik jei jos tiesiogiai susijos su 
pratęstu terminu.
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Pakeitimas 30
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Ėmus taikyti pirmąją papildomą 
pereinamojo laikotarpio priemonę, 
mažieji ir vidutiniai fonogramų 
gamintojai neturėtų patirti 
neproporcingai didelių administracinių 
išlaidų. Todėl valstybės narės gali savo 
nuožiūra taikyti išimtis tam tikriems 
fonogramų gamintojams, kurie 
pripažįstami mažaisiais ir vidutiniais 
pagal metines pajamas, gautas už 
komercinį fonogramų naudojimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi papildomai pereinamojo laikotarpio priemonei (20 proc. rezervui) skirtos lėšos bus 
skaičiuojamos nuo grynųjų pajamų, MVĮ nepatirs neproporcingai didelių išlaidų, todėl 
siekiant užtikrinti, kad visi atlikėjai gautų atlygį iš šių lėšų, tikslinga jiems taikyti minėtąją 
priemonę.

Pakeitimas 31
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Ėmus taikyti pirmąją papildomą 
pereinamojo laikotarpio priemonę, 
mažieji ir vidutiniai fonogramų 
gamintojai neturėtų patirti 
neproporcingai didelių administracinių 
išlaidų. Todėl valstybės narės gali savo 
nuožiūra taikyti išimtis tam tikriems 
fonogramų gamintojams, kurie 
pripažįstami mažaisiais ir vidutiniais 

Išbraukta.
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pagal metines pajamas, gautas už 
komercinį fonogramų naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Nemanoma, kad tai būtų reikalinga kaip registracijos sistemos dalis. Išbraukus šią nuostatą, 
pasiekiama derėjimo su Komisijos pasiūlymu, pagal kurį siekiama visuotinio taikymo.

Pakeitimas 32
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Tokie pinigai turėtų būti laikomi tik 
atlikėjams, kurių kūriniai įrašyti 
fonogramose ir kurie perdavė savo teises 
fonogramos kūrėjui už vienkartinę 
išmoką. Taip atidėti pinigai turėtų būti 
individualiai paskirstomi 
nepagrindiniams atlikėjams mažiausiai 
kartą per metus. Valstybės narės gali 
reikalauti, kad tokių pinigų paskirstymas 
būtų patikėtas atlikėjams 
atstovaujančioms kolektyvinių teisių 
administravimo organizacijoms. Tokių 
pinigų paskirstymą patikėjus kolektyvinių 
teisių administravimo organizacijoms, 
gali būti taikomos nacionalinės 
neskirstomų pajamų taisyklės.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nemanoma, kad tai būtų reikalinga kaip registracijos sistemos dalis.
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Pakeitimas 33
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Tokie pinigai turėtų būti laikomi tik 
atlikėjams, kurių kūriniai įrašyti 
fonogramose ir kurie perdavė savo teises 
fonogramos kūrėjui už vienkartinę išmoką. 
Taip atidėti pinigai turėtų būti individualiai 
paskirstomi nepagrindiniams atlikėjams 
mažiausiai kartą per metus. Valstybės 
narės gali reikalauti, kad tokių pinigų 
paskirstymas būtų patikėtas atlikėjams 
atstovaujančioms kolektyvinių teisių 
administravimo organizacijoms. Tokių 
pinigų paskirstymą patikėjus kolektyvinių 
teisių administravimo organizacijoms,
gali būti taikomos nacionalinės 
neskirstomų pajamų taisyklės.

(13) Tokie pinigai turėtų būti laikomi tik 
atlikėjams, kurių kūriniai įrašyti 
fonogramose ir kurie perdavė savo teises 
fonogramos kūrėjui už vienkartinę išmoką. 
Taip atidėti pinigai turėtų būti individualiai 
paskirstomi šiems atlikėjams mažiausiai 
kartą per metus. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad tokių pinigų paskirstymas 
būtų patikėtas atlikėjams atstovaujančioms 
kolektyvinių teisių administravimo 
organizacijoms. Gali būti taikomos 
nacionalinės neskirstomų pajamų taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti administracines procedūras, kolektyvinių teisių administravimo 
organizacijoms turėtų būti patikėta administruoti metinį papildomą atlyginimą. (Siejama su 
Direktyvos 2006/116/EB 10a straipsnio (naujo) 5 dalies pakeitimu.)

Pakeitimas 34
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Tokie pinigai turėtų būti laikomi tik 
atlikėjams, kurių kūriniai įrašyti 
fonogramose ir kurie perdavė savo teises 
fonogramos kūrėjui už vienkartinę išmoką. 
Taip atidėti pinigai turėtų būti individualiai 
paskirstomi nepagrindiniams atlikėjams 

(13) Tokie pinigai turėtų būti laikomi tik 
atlikėjams, kurių kūriniai įrašyti 
fonogramose ir kurie perdavė savo teises 
fonogramos kūrėjui už vienkartinę išmoką. 
Taip atidėti pinigai turėtų būti individualiai 
paskirstomi nepagrindiniams atlikėjams 
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mažiausiai kartą per metus. Valstybės 
narės gali reikalauti, kad tokių pinigų 
paskirstymas būtų patikėtas atlikėjams 
atstovaujančioms kolektyvinių teisių 
administravimo organizacijoms. Tokių 
pinigų paskirstymą patikėjus kolektyvinių 
teisių administravimo organizacijoms, gali 
būti taikomos nacionalinės neskirstomų 
pajamų taisyklės.

mažiausiai kartą per metus. Valstybės 
narės gali reikalauti, kad tokių pinigų 
paskirstymas būtų patikėtas atlikėjams 
atstovaujančioms kolektyvinių teisių 
administravimo organizacijoms. Tokių 
pinigų paskirstymą patikėjus kolektyvinių 
teisių administravimo organizacijoms, gali 
būti taikomos nacionalinės neskirstomų 
pajamų taisyklės. Pagal principus, 
paskelbtus UNESCO konvencijoje dėl 
kultūrų raiškos įvairovės, kolektyvinių 
teisių administravimo organizacijos turi 
atlikti pagrindinį vaidmenį saugant 
kultūrų įvairovę. 

Or. en

Pakeitimas 35
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Tokie pinigai turėtų būti laikomi tik 
atlikėjams, kurių kūriniai įrašyti 
fonogramose ir kurie perdavė savo teises 
fonogramos kūrėjui už vienkartinę išmoką. 
Taip atidėti pinigai turėtų būti individualiai 
paskirstomi nepagrindiniams atlikėjams 
mažiausiai kartą per metus. Valstybės 
narės gali reikalauti, kad tokių pinigų 
paskirstymas būtų patikėtas atlikėjams 
atstovaujančioms kolektyvinių teisių 
administravimo organizacijoms. Tokių 
pinigų paskirstymą patikėjus kolektyvinių 
teisių administravimo organizacijoms,
gali būti taikomos nacionalinės 
neskirstomų pajamų taisyklės.

(13) Tokie pinigai turėtų būti laikomi tik 
atlikėjams, kurių kūriniai įrašyti 
fonogramose ir kurie perdavė savo teises 
fonogramos kūrėjui už vienkartinę išmoką. 
Taip atidėti pinigai turėtų būti individualiai 
paskirstomi nepagrindiniams atlikėjams 
mažiausiai kartą per metus. Valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad tokių pinigų 
paskirstymas būtų patikėtas atlikėjams 
atstovaujančioms kolektyvinių teisių 
administravimo organizacijoms. Gali būti 
taikomos nacionalinės neskirstomų pajamų 
taisyklės.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant supaprastinti administracines procedūras, kolektyvinių teisių administravimo 
organizacijoms turėtų būti patikėta administruoti metinį papildomą atlyginimą. (Siejama su 
Direktyvos 2006/116/EB 10a straipsnio (naujo) 5 dalies pakeitimu).

Pakeitimas 36
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Tačiau pagal Direktyvos 
2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos 
teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių 
autorių teisėms, intelektinės nuosavybės 
srityje 5 straipsnį atlikėjams jau 
suteikiama neatšaukiama teisė į teisingą 
atlyginimą už fonogramų inter alia 
nuomą. Panašiai sutartyse atlikėjai 
paprastai neperduoda fonogramų 
gamintojams teisės pretenduoti į 
vienkartinį teisingą atlyginimą už 
transliavimą ir viešą paskelbimą pagal 
Direktyvos 2006/115/EB 8 straipsnio 2 
dalį ir į teisingą kompensaciją už 
atgaminimą privačiam naudojimui pagal 
Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 2 
dalies b punktą. Todėl apskaičiuojant 
bendrą sumą, kurią fonogramų 
gamintojas turi atskaičiuoti papildomo 
atlyginimo išmokoms, nereikėtų atsižvelgti 
į pajamas, kurias fonogramos gamintojas 
gavo iš fonogramų nuomos ir į vienkartinį 
teisingą atlyginimą už transliavimą ir 
viešą paskelbimą bei teisingą atlyginimą 
už privatų kopijavimą. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nemanoma, kad tai būtų reikalinga kaip registracijos sistemos dalis.
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Pakeitimas 37
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 a konstatojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Valstybės narės, siekdamos, kad 
pratęstas apsaugos laikotarpis būtų 
visapusiškai naudingas atlikėjui, turėtų 
užtikrinti, kad, remiantis fonogramos 
gamintojo ir atlikėjo sudaryta sutartimi, 
atlikėjui per pratęstą laikotarpį mokamas 
honoraras nebūtų mažinamas dėl 
mokėjimų avansu arba dėl sutartyje 
nustatytų atskaitymų.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata ypač svarbi siekiant užtikrinti, kad atlikėjams būtų sumokėti visi jiems už pratęstą 
laikotarpį priklausantys honorarai, jeigu įrašų bendrovė atsisakytų mokėti honorarą 
remdamasi tuo, kad dar neatgautas artistams sumokėtas avansas. Nepatvirtinus šios naujos 
nuostatos, apsaugos laikotarpio pratęsimas galų gale būtų naudingas tik mažai daliai 
pagrindinių artistų.

Pakeitimas 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Antroji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: 
teisės į įrašytą kūrinį turėtų grįžti 
atlikėjui, jei fonogramos gamintojas 
nebesiūlo pirkti pakankamo kiekio 
fonogramos, kuri, jei nebūtų pratęstas 
terminas, taptų vieša, kopijų ir nepateikia
tokios fonogramos viešai. Todėl 

(15) Antroji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: jei 
fonogramos gamintojas nebesiūlo pirkti 
pakankamo kiekio bent vienos fonogramos 
versijos, kuri, jei nebūtų pratęstas terminas, 
taptų vieša, kopijų ir nebepateikia bent 
vienos tokios fonogramos versijos viešai, 
atlikėjas gali pareikalauti iš gamintojo tai 
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fonogramos gamintojo teisės į fonogramą 
turėtų nustoti galioti, siekiant išvengti 
padėties, kai kartu egzistuotų ir tokios 
atlikėjo teisės į įrašytą kūrinį, nors tokios 
teisės nebėra perduotos ar atiduotos 
fonogramos gamintojui.

padaryti, o jei gamintojas nesutinka 
įvykdyti šio reikalavimo per pagrįstos 
trukmės laikotarpį, atlikėjas gali nutraukti 
teisių į šio kūrinio įrašą perleidimo 
sutartį. Todėl fonogramos gamintojo teisės 
į tą fonogramą turėtų nustoti galioti, 
siekiant išvengti padėties, kai kartu 
egzistuotų ir tokios atlikėjo teisės į įrašytą 
kūrinį, nors tokios teisės nebėra perduotos 
ar atiduotos fonogramos gamintojui.

Or. en

Pagrindimas

Nederėtų reikalauti, kad gamintojas siūlytų pirkti arba pateiktų visas fonogramos versijas.  
Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad gamintojas privalo pateikti bent vieną versiją, ir nurodoma, 
kad, jei gamintojas nesiūlo ir nepateikia bent vienos versijos, atlikėjas gali iš jo pareikalauti 
tai padaryti, o jei jis to neatlieka arba nesutinka atlikti per pagrįstos trukmės laikotarpį, 
atlikėjas gali nutraukti teisių į šią fonogramą perleidimo sutartį.

Pakeitimas 39
Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Antroji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: 
teisės į įrašytą kūrinį turėtų grįžti 
atlikėjui, jei fonogramos gamintojas 
nebesiūlo pirkti pakankamo kiekio 
fonogramos, kuri, jei nebūtų pratęstas 
terminas, taptų vieša, kopijų ir nepateikia
tokios fonogramos viešai. Todėl 
fonogramos gamintojo teisės į fonogramą 
turėtų nustoti galioti, siekiant išvengti 
padėties, kai kartu egzistuotų ir tokios 
atlikėjo teisės į įrašytą kūrinį, nors tokios 
teisės nebėra perduotos ar atiduotos 
fonogramos gamintojui.

(15) Antroji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: jei 
fonogramos gamintojas nebesiūlo pirkti 
pakankamo kiekio bent vienos fonogramos 
versijos, kuri, jei nebūtų pratęstas terminas, 
taptų vieša, kopijų ir nebepateikia bent 
vienos tokios fonogramos versijos viešai, 
atlikėjas gali pareikalauti iš gamintojo tai 
padaryti, o jei gamintojas nesutinka 
įvykdyti šio reikalavimo per pagrįstos 
trukmės laikotarpį, atlikėjas gali nutraukti 
teisių į šio kūrinio įrašą perleidimo 
sutartį. Todėl fonogramos gamintojo teisės 
į tą fonogramą turėtų nustoti galioti, 
siekiant išvengti padėties, kai kartu 
egzistuotų ir tokios atlikėjo teisės į įrašytą 
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kūrinį, nors tokios teisės nebėra perduotos 
ar atiduotos fonogramos gamintojui.

Or. en

Pagrindimas

Nederėtų reikalauti, kad gamintojas siūlytų pirkti arba pateiktų visas fonogramos versijas.  
Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad gamintojas privalo pateikti bent vieną versiją, ir nurodoma, 
kad, jei gamintojas nesiūlo ir nepateikia bent vienos versijos, atlikėjas gali iš jo pareikalauti 
tai padaryti, o jei jis to neatlieka arba nesutinka atlikti per pagrįstos trukmės laikotarpį, 
atlikėjas gali nutraukti teisių į šią fonogramą perleidimo sutartį.

Pakeitimas 40
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Antroji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: 
teisės į įrašytą kūrinį turėtų grįžti atlikėjui, 
jei fonogramos gamintojas nebesiūlo pirkti 
pakankamo kiekio fonogramos, kuri, jei 
nebūtų pratęstas terminas, taptų vieša, 
kopijų ir nepateikia tokios fonogramos 
viešai. Todėl fonogramos gamintojo teisės 
į fonogramą turėtų nustoti galioti, siekiant 
išvengti padėties, kai kartu egzistuotų ir 
tokios atlikėjo teisės į įrašytą kūrinį, nors 
tokios teisės nebėra perduotos ar atiduotos 
fonogramos gamintojui.

(15) Antroji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: 
teisės į įrašytą kūrinį turėtų grįžti atlikėjui, 
jei fonogramos gamintojas nebesiūlo pirkti 
pakankamo kiekio bent vienos fonogramos 
versijos, kuri, jei nebūtų pratęstas terminas, 
taptų vieša, kopijų ir nepateikia bent vienos
tokios fonogramos versijos viešai.  Tokiu 
atveju atlikėjas gali pareikalauti iš 
gamintojo tai padaryti, o jei gamintojas 
nesutinka įvykdyti šio reikalavimo per 
pagrįstos trukmės laikotarpį, atlikėjas gali 
nutraukti teisių į šį kūrinį perleidimo 
sutartį. Todėl fonogramos gamintojo teisės 
į šią fonogramą turėtų nustoti galioti, 
siekiant išvengti padėties, kai kartu 
egzistuotų ir tokios atlikėjo teisės į įrašytą 
kūrinį, nors tokios teisės nebėra perduotos 
ar atiduotos fonogramos gamintojui.

Or. de
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Pagrindimas

Nederėtų reikalauti, kad fonogramos gamintojas siūlytų pirkti arba pateiktų visas fonogramos 
versijas. Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad gamintojas privalo pateikti bent vieną versiją, ir 
nurodoma, kad, jei gamintojas nesiūlo ir nepateikia bent vienos versijos, atlikėjas gali iš jo 
pareikalauti tai padaryti. Jei gamintojas nesutinka to atlikti, atlikėjas gali nutraukti teisių į 
šią fonogramą perleidimo sutartį.

Pakeitimas 41
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Antroji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: 
teisės į įrašytą kūrinį turėtų grįžti 
atlikėjui, jei fonogramos gamintojas 
nebesiūlo pirkti pakankamo kiekio 
fonogramos, kuri, jei nebūtų pratęstas 
terminas, taptų vieša, kopijų ir nepateikia
tokios fonogramos viešai. Todėl 
fonogramos gamintojo teisės į fonogramą 
turėtų nustoti galioti, siekiant išvengti 
padėties, kai kartu egzistuotų ir tokios 
atlikėjo teisės į įrašytą kūrinį, nors tokios 
teisės nebėra perduotos ar atiduotos 
fonogramos gamintojui.

(15) Antroji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: jei 
fonogramos gamintojas nebesiūlo pirkti 
pakankamo kiekio bent vienos fonogramos 
versijos, kuri, jei nebūtų pratęstas terminas, 
taptų vieša, kopijų ir nebepateikia bent 
vienos tokios fonogramos versijos viešai, 
atlikėjas gali pareikalauti iš gamintojo tai 
padaryti, o jei gamintojas nesutinka 
įvykdyti šio reikalavimo per pagrįstos 
trukmės laikotarpį, atlikėjas gali nutraukti 
teisių į šio kūrinio įrašą perleidimo 
sutartį. Todėl fonogramos gamintojo teisės 
į tą fonogramą turėtų nustoti galioti, 
siekiant išvengti padėties, kai kartu 
egzistuotų ir tokios atlikėjo teisės į įrašytą 
kūrinį, nors tokios teisės nebėra perduotos 
ar atiduotos fonogramos gamintojui.

Or. en

Pagrindimas

Nederėtų reikalauti, kad gamintojas siūlytų pirkti arba pateiktų visas fonogramos versijas.  
Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad gamintojas privalo pateikti bent vieną versiją, ir nurodoma, 
kad, jei gamintojas nesiūlo ir nepateikia bent vienos versijos, atlikėjas gali iš jo pareikalauti 
tai padaryti, o jei jis to neatlieka arba nesutinka atlikti per pagrįstos trukmės laikotarpį, 
atlikėjas gali nutraukti teisių į šią fonogramą perleidimo sutartį.
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Pakeitimas 42
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Antroji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: 
teisės į įrašytą kūrinį turėtų grįžti atlikėjui, 
jei fonogramos gamintojas nebesiūlo pirkti 
pakankamo kiekio fonogramos, kuri, jei 
nebūtų pratęstas terminas, taptų vieša, 
kopijų ir nepateikia tokios fonogramos 
viešai. Todėl fonogramos gamintojo teisės 
į fonogramą turėtų nustoti galioti, siekiant 
išvengti padėties, kai kartu egzistuotų ir 
tokios atlikėjo teisės į įrašytą kūrinį, nors 
tokios teisės nebėra perduotos ar atiduotos 
fonogramos gamintojui.

(15) Papildoma pereinamojo laikotarpio 
priemonė turėtų būti tokia: teisės į įrašytą 
kūrinį turėtų grįžti atlikėjui, jei fonogramos 
gamintojas nebesiūlo pirkti pakankamo 
kiekio fonogramos, kuri, jei nebūtų 
pratęstas terminas, taptų vieša, kopijų ir 
nepateikia tokios fonogramos viešai. Todėl 
fonogramos gamintojo teisės į fonogramą 
turėtų nustoti galioti, siekiant išvengti 
padėties, kai kartu egzistuotų ir tokios 
atlikėjo teisės į įrašytą kūrinį, nors tokios 
teisės nebėra perduotos ar atiduotos 
fonogramos gamintojui.

Or. en

Pagrindimas

Ligiškai išplaukiantis pakeitimas, jei išbraukti prieš tai buvę punktai, nes jų nereikia laikantis 
registracijos sistemos.

Pakeitimas 43
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šia papildoma priemone taip pat 
turėtų būti užtikrinama, kad fonograma 
nebebūtų saugoma, jei, praėjus tam tikram 
laikotarpiui po termino pratęsimo, ji 
nepateikiama viešai, nes teisių turėtojai jos 
nenaudoja arba fonogramos gamintojo ar 
atlikėjų neįmanoma nustatyti ar surasti. Jei 
sugražinus teises atlikėjas turėjo 
pakankamai laiko viešai pateikti 

(16) Šia papildoma priemone taip pat 
turėtų būti užtikrinama, kad fonograma 
nebebūtų saugoma, jei, praėjus tam tikram 
laikotarpiui po termino pratęsimo, ji 
nepateikiama viešai, nes teisių turėtojai jos 
nenaudoja arba fonogramos gamintojo ar 
atlikėjų neįmanoma nustatyti ar surasti.
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fonogramą, kuri, jei nebūtų pratęstas 
terminas, nebebūtų saugoma, bet 
fonograma viešai pateikta nebuvo, teisės į 
fonogramą ir į įrašytą kūrinį nustoja 
galioti.

Or. en

Pagrindimas

„Naudok arba prarask“ išlyga skirta apsaugoti atlikėjų teises ir užtikrinti, kad įrašų 
gamintojai negalėtų nesąžiningai apriboti šių teisių. Šiuo tikslu 15 konstatuojamojoje dalyje 
įtvirtinamos atitinkamos nuostatos, o pagal 16 konstatuojamosios dalies nuostatas atlikėjai 
negauna jokios papildomos naudos, daugeliu atveju jie netgi atsiduria nepalankesnėje 
padėtyje.

Pakeitimas 44
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šia papildoma priemone taip pat 
turėtų būti užtikrinama, kad fonograma 
nebebūtų saugoma, jei, praėjus tam tikram 
laikotarpiui po termino pratęsimo, ji 
nepateikiama viešai, nes teisių turėtojai jos 
nenaudoja arba fonogramos gamintojo ar 
atlikėjų neįmanoma nustatyti ar surasti. Jei 
sugražinus teises atlikėjas turėjo 
pakankamai laiko viešai pateikti 
fonogramą, kuri, jei nebūtų pratęstas 
terminas, nebebūtų saugoma, bet 
fonograma viešai pateikta nebuvo, teisės į 
fonogramą ir į įrašytą kūrinį nustoja galioti.

(16) Šia papildoma priemone taip pat 
turėtų būti užtikrinama, kad fonograma 
nebebūtų saugoma, jei, praėjus tam tikram 
laikotarpiui po termino pratęsimo, ji 
nepateikiama viešai, nes teisių turėtojai jos 
nenaudoja arba fonogramos gamintojo ar 
atlikėjų neįmanoma nustatyti ar surasti. Jei 
sugražinus teises atlikėjas turėjo 
pakankamai laiko viešai pateikti 
fonogramą, kuri, jei nebūtų pratęstas 
terminas, nebebūtų saugoma, bet 
fonograma viešai pateikta nebuvo, teisės į 
fonogramą ir į įrašytą kūrinį nustoja galioti. 
Pratęsimo laikotarpio pabaiga skelbiama 
VRDT tinklavietėje ir praėjus deramam 
laikotarpiui šis įrašas gali būti ištrinamas. 

Or. en
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Pagrindimas

Pageidautina, kad būklės pokyčiai būtų skelbiami registracijos sistemoje. „Naudok arba 
prarask“ išlyga vis dar naudinga taikant registraciją, kad būtų panaikintos nepanaudotos 
teisės. Įrašų apie pratęsimus, kurie panaikinti, nereikia saugoti praėjus tam tikram tinkamam 
laikotarpiui.

Pakeitimas 45
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Trečioji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti „tabula 
rasa“ siekiant pakeisti pusiausvyrą 
sudarant sutartis, pagal kurias atlikėjas 
perduoda išskirtines teises už 
pasikartojančią išmoką. Šiuo tikslu 
valstybės narės turėtų imtis atitinkamų 
teisinių priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad atitinkamam atlikėjui per pratęstą 
laikotarpį sumokėto viso sutartinio 
honoraro ar atlyginimo sumai nebūtų 
daromas poveikis dėl mokėjimo avansu 
arba dėl sutartyje nustatytų atskaitymų.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata ypač svarbi siekiant užtikrinti, kad atlikėjams būtų sumokėti visi jiems už pratęstą 
laikotarpį priklausantys honorarai, jeigu įrašų bendrovė atsisakytų mokėti honorarą 
remdamasi tuo, kad dar neatgautas artistams sumokėtas avansas. Nepatvirtinus šios naujos 
nuostatos, apsaugos laikotarpio pratęsimas galų gale būtų naudingas tik mažai daliai 
pagrindinių artistų.
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Pakeitimas 46
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 a konstatojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Siekiant skatinti, kad atlikėjams 
būtų mokamas atlygis per galiojantį 50 
metų laikotarpį, visose naujose sutartyse 
turėtų būti nuostata, pagal kurią 
atlikėjams suteikiama teisė naudoti 
fonogramą asmeniškai arba kartu su 
bendraatlikėjais, jei fonograma 
neskelbiama viešai penkerius metus. 

Or. en

Pagrindimas

Pajamos, gaunamos per pagrindinį autoriaus teisių laikotarpį, naudingesnės ir turėtų būti 
skatinamos.

Pakeitimas 47
Hartmut Nassauer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kadangi valstybės narės negali iki 
galo pasiekti siūlomų papildomų priemonių 
tikslų, nes nacionalinės priemonės toje 
srityje arba iškreiptų konkurencijos 
sąlygas, arba paveiktų fonogramų kūrėjo 
išskirtinių teisių, apibrėžtų Bendrijos teisės 
aktuose, apimtį, o tų tikslų yra lengviau 
pasiekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali 
patvirtinti priemones laikydamasi 
subsidiarumo principo pagal Sutarties 5 
straipsnį. Pagal proporcingumo principą, 
nustatytą tame straipsnyje, ši direktyva 
neapima daugiau nei yra būtina siekiant šių 

(17) Kadangi valstybės narės negali iki 
galo pasiekti siūlomų papildomų priemonių 
tikslų, nes nacionalinės priemonės toje 
srityje arba iškreiptų konkurencijos 
sąlygas, arba paveiktų fonogramų kūrėjo 
išskirtinių teisių, apibrėžtų Bendrijos teisės 
aktuose, apimtį, o tų tikslų yra lengviau 
pasiekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali 
patvirtinti priemones laikydamasi 
subsidiarumo principo pagal Sutarties 5 
straipsnį. Pagal proporcingumo principą, 
nustatytą tame straipsnyje, ši direktyva 
neapima daugiau nei yra būtina siekiant šių 
tikslų. Viena papildomų pereinamojo 
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tikslų. laikotarpio priemonių privalomas 
kolektyvinis atlikėjų ir fonogramų 
gamintojų teisių taikymas tais atvejais, kai 
pagal pareikalavimą teikiamos radijo ar 
televizijos laidų transliuotojų paslaugos, o 
neatskiriamą šių laidų dalį sudaro teisėtai 
paskelbtos muzikos fonogramos. Ši 
kolektyvinių teisių administravimo 
sistema papildo atlyginimo už teisėtai 
paskelbtų fonogramų transliavimą tvarką, 
kuri nustatyta remiantis Direktyvos 
2006/115/EB 8 straipsnio 2 dalies 
nuostatomis ir pagal kurią užtikrinama, 
kad susijusiems atlikėjams ir fonogramų 
gamintojams per visą teisėtai paskelbtų 
programų apsaugos laikotarpį taip pat 
sąžiningai mokama dalis atlyginimo už 
produkcijos transliavimą pagal 
pareikalavimą.

Or. en

Pagrindimas

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Pakeitimas 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Viena papildomų pereinamojo 
laikotarpio priemonių privalomas 
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kolektyvinis atlikėjų ir fonogramų 
gamintojų teisių taikymas tais atvejais, kai 
pagal pareikalavimą teikiamos radijo ar 
televizijos laidų transliuotojų paslaugos, o 
neatskiriamą šių laidų dalį sudaro teisėtai 
paskelbtos muzikos fonogramos. Ši 
kolektyvinių teisių administravimo 
sistema papildo atlyginimo už teisėtai 
paskelbtų fonogramų transliavimą tvarką, 
kuri nustatyta remiantis Direktyvos 
2006/115/EB 8 straipsnio 2 dalies 
nuostatomis ir pagal kurią užtikrinama, 
kad susijusiems atlikėjams ir fonogramų 
gamintojams per visą teisėtai paskelbtų 
programų apsaugos laikotarpį taip pat 
sąžiningai mokama dalis atlyginimo už 
produkcijos transliavimą pagal 
pareikalavimą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl apsaugos termino pratęsimo atlikėjams ir fonogramų gamintojams padaugėja 
administracinių sunkumų siekiant išaiškinti būtinas teises radijo ir televizijos transliuotojams, 
susijusias su jų produkcijos, ypač archyvų, naudojimu pagal pareikalavimą.   Siekiant, kad 
teisės būtų veiksmingai administruojamos, kaip nurodyta 2001 m. autorių teisių (angl. 
InfoSoc) direktyvos 26 konstatuojamojoje dalyje, ir kad visi teisių turėtojai gautų sąžiningą 
dalį ir iš pagal pareikalavimą naudojamų transliacijų, tikslinga papildyti šį atlygio režimą 
privaloma kolektyvinių licencijų sistema, taikoma minėtais atvejais.

Pakeitimas 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 a konstatojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Viena papildomų pereinamojo 
laikotarpio priemonių privalomas 
kolektyvinis atlikėjų ir fonogramų 
gamintojų teisių taikymas tais atvejais, kai 
pagal pareikalavimą teikiamos radijo ar 
televizijos laidų transliuotojų paslaugos, o 
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neatskiriamą šių laidų dalį sudaro teisėtai 
paskelbtos muzikos fonogramos. Ši 
kolektyvinių teisių administravimo 
sistema papildo atlyginimo už teisėtai 
paskelbtų fonogramų transliavimą tvarką, 
kuri nustatyta remiantis Direktyvos 
2006/115/EB 8 straipsnio 2 dalies 
nuostatomis ir pagal kurią užtikrinama, 
kad susijusiems atlikėjams ir fonogramų 
gamintojams per visą teisėtai paskelbtų 
programų apsaugos laikotarpį taip pat 
sąžiningai mokama dalis atlyginimo už 
produkcijos transliavimą pagal 
pareikalavimą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl apsaugos termino pratęsimo atlikėjams ir fonogramų gamintojams padaugėja 
administracinių sunkumų siekiant išaiškinti būtinas teises radijo ir televizijos transliuotojams, 
susijusias su jų produkcijos, ypač archyvų, naudojimu pagal pareikalavimą.   Siekiant, kad 
teisės būtų veiksmingai administruojamos, kaip nurodyta 2001 m. autorių teisių direktyvos 26 
konstatuojamojoje dalyje, ir kad visi teisių turėtojai gautų sąžiningą dalį ir iš pagal 
pareikalavimą naudojamų transliacijų, tikslinga papildyti šį atlygio režimą privaloma 
kolektyvinių licencijų sistema, taikoma minėtais atvejais.

Pakeitimas 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 a konstatojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Viena papildomų pereinamojo 
laikotarpio priemonių privalomas 
kolektyvinis atlikėjų ir fonogramų 
gamintojų teisių taikymas tais atvejais, kai 
pagal pareikalavimą teikiamos radijo ar 
televizijos laidų transliuotojų paslaugos, o 
neatskiriamą šių laidų dalį sudaro teisėtai 
paskelbtos muzikos fonogramos. Ši 
kolektyvinių teisių administravimo 
sistema papildo atlyginimo už teisėtai 
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paskelbtų fonogramų transliavimą tvarką, 
kuri nustatyta remiantis Direktyvos 
2006/115/EB 8 straipsnio 2 dalies 
nuostatomis ir pagal kurią užtikrinama, 
kad susijusiems atlikėjams ir fonogramų 
gamintojams per visą teisėtai paskelbtų 
programų apsaugos laikotarpį taip pat 
sąžiningai mokama dalis atlyginimo už 
produkcijos transliavimą pagal 
pareikalavimą.

Or. en

Pagrindimas

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Pakeitimas 51
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Vadinasi muzikos kūrinių su žodžiais 
apsaugos termino nustatymas 
nepakankamai suderintas, todėl kyla
kliūčių laisvam prekių bei paslaugų, tokių 
kaip tarptautinės kolektyvinių teisių 
administravimo paslaugos, judėjimui.

(19) Vadinasi muzikos kūrinių su žodžiais 
apsaugos termino nustatymas 
nepakankamai suderintas, todėl kyla 
kliūčių laisvam prekių bei paslaugų, tokių 
kaip tarptautinės kolektyvinių teisių 
administravimo paslaugos, judėjimui. 

Siekiant užtikrinti, kad šios kliūtys būtų 
panaikintos, visiems šiems darbams, 
saugomiems nuo [šios direktyvos 
įsigaliojimo data], taikomas vienodas, 
suderintas apsaugos terminas visose 
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valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu siekiama suderinti nuostatas dėl kelių kūrėjų bendrai atliktų darbų 
siekiant pašalinti esamas kliūtis, trukdančias laisvam prekių ir paslaugų judėjimui ir 
palengvinti licencijų teikimą daugelyje teritorijų. Šiuo pateikimu siekiama išaiškinti, kad 
nuostatos turėtų įsigalioti nuo šios direktyvos įsigaliojimo ir visiems darbams, kurie tuo metu 
dar saugomi ES.  

Pakeitimas 52
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 a konstatojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Perleidę savo išimtinę teisę viešai 
pateikti savo kūrinius pagal 
pareikalavimą gamintojams, atlikėjai 
turėtų išlaikyti neginčytinas teises gauti 
sąžiningą atlygį už atitinkamų įrašų 
naudojimą teikiant paslaugas pagal 
pareikalavimą. Minėtosios teisės turėtų 
atitikti nuomos teises, nustatytas 
Direktyvoje 2006/115/EB. Reikėtų atlikti 
poveikio vertinimą siekiant ištirti, kaip 
geriau įgyvendinti šią priemonę ES 
teisėje.

Or. en

Pagrindimas

Although on-demand and near-on-demand services are of increasing importance, very few 
performers can actually derive substantive benefits from their exclusive right of making 
available, due to unbalanced contractual relationship, often further weakened by 
presumptions of transfer as established in some national legislations. It is therefore important 
that performers retain a permanent unwaivable right to receive a fair share from the users for 
the on-demand and near-on-demand exploitation of their work after their exclusive right of 
making available has been transferred to the producers. Such remuneration should be subject 
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to mandatory collective administration.

Pakeitimas 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2006/116/EB
3 straipsnio 1 dalies 2 sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 3 straipsnio 1 dalies antrasis sakinys 
pakeičiamas taip: 

Išbraukta.

„Tačiau, 
- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris nėra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti praėjus 50 metų nuo 
pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo tokio 
viešo paskelbimo dienos, atsižvelgiant į 
tai, kas įvyko pirmiau,
- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris yra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti praėjus 95 metams 
nuo pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo 
tokio viešo paskelbimo dienos, 
atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau.“

Or. en

Pagrindimas

Pratęsus autorių teisių apsaugos terminą, labiausiai naudos gautų įrašų gamintojai ir labai 
žinomi atlikėjai.  Atlikėjų uždarbį visų pirma apsprendžia sutartis, o ne atorių teisės. Iš tiesų 
dėl šio pasiūlymo menininkai turėtų dalintis pinigais, gautais surinkus mokesčius už 
licencijas, su daugiau teisių turėtojų. Be to, prieš pasiūlant šį pratęsimą, nebuvo gerai ištirtas 
poveikis nei vartotojo, nei transliuotojo sąnadoms, kurios greičiausiai dėl šio pratęsimo 
padidės.
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Pakeitimas 54
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2006/116/EB
3 straipsnio 1 dalies 2 sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 3 straipsnio 1 dalies antrasis sakinys 
pakeičiamas taip: 

Išbraukta.

„Tačiau, 
- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris nėra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti praėjus 50 metų nuo 
pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo tokio 
viešo paskelbimo dienos, atsižvelgiant į 
tai, kas įvyko pirmiau,
- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris yra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti praėjus 95 metams 
nuo pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo 
tokio viešo paskelbimo dienos, 
atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau.“

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta dėl pasiūlymo pakeisti savaiminę pratęsimo sistemą registracijos sistema, pritaikyta 
atvejams, kai atlikėjas negauna tinkamo atlygio. 

Pakeitimas 55
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2006/116/EB
3 straipsnio 1 dalies 2 sakinys
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Tačiau, Tačiau, jei per šį laikotarpį teisėtai išleistas
šio kūrinio įrašas, šios teisės nustoja galioti 
praėjus 95metams nuo pirmojo teisėto 
išleidimo.

- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris nėra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti praėjus 50 metų nuo 
pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo tokio 
viešo paskelbimo dienos, atsižvelgiant į 
tai, kas įvyko pirmiau

Jei per pirmame sakinyje minėtą 
laikotarpį kūrinio įrašas nebuvo išleistas 
ir jei per šį laikotarpį jis buvo teisėtai 
viešai paskelbtas, šios teisės nustoja galioti 
praėjus 95 metams nuo pirmo teisėto viešo
šio įrašo paskelbimo dienos.

- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris yra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti praėjus 95 metams 
nuo pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo 
tokio viešo paskelbimo dienos, 
atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau.“

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje turėtų būti pripažintas ir joje atspindėtas visų atlikėjų kūrybinis indėlis. Turėtų 
būti išplėsta pasiūlymo taikymo sritis, kad pratęsus apsaugos terminą visi atlikėjai turėtų 
naudos. Todėl siūloma atsisakyti skirtumo tarp kūrinio įrašymo į fonogramą ar kitaip. 
Remiantis šiuo pakeitimu siekiama taikyti tą pačią pradžios datą, nuo kurios skaičiuojama 
atlikėjų ir gamintojų teisių apsaugos trukmė (kaip numatyta 3 straipsnio 2 dalyje).

Pakeitimas 56
Bert Doorn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2006/116/EB
3 straipsnio 1 dalies 2 sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Tačiau, Tačiau, 
- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas - jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
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arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris nėra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti praėjus 50 metų nuo 
pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo tokio 
viešo paskelbimo dienos, atsižvelgiant į tai, 
kas įvyko pirmiau

arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris nėra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti

- praėjus 50 metų nuo pirmojo tokio 
išleidimo arba pirmojo tokio viešo 
paskelbimo dienos, atsižvelgiant į tai, kas 
įvyko pirmiau; arba
- nuo atlikusio menininko mirties datos,
atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis ilgesnis;

- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris yra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti praėjus 95 metams
nuo pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo 
tokio viešo paskelbimo dienos, 
atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau.“

- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris yra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti

- praėjus 50 metų nuo pirmojo tokio 
išleidimo arba pirmojo tokio viešo 
paskelbimo dienos, atsižvelgiant į tai, kas 
įvyko pirmiau;
- nuo atlikusio menininko mirties datos,

atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis ilgesnis.

Or. en

Pagrindimas

Vien pratęsus apsaugos terminą, labiausiai naudos gautų įrašų gamintojai ir labai žinomi 
atlikėjai.  Be to, prieš pasiūlant šį pratęsimą, nebuvo gerai ištirtas poveikis nei vartotojo, nei 
transliuotojo sąnadoms, kurios greičiausiai dėl šio pratęsimo padidės. Siūlomu pakeitimu 
siekiama siekiama tinkamos teisių turėtojų ir nadotojų interesų pusiasvyros.

Pakeitimas 57
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2006/116/EB
3 straipsnio 1 dalies 2 sakinys
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Tačiau, Tačiau,

- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris nėra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti praėjus 50 metų nuo 
pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo tokio 
viešo paskelbimo dienos, atsižvelgiant į tai, 
kas įvyko pirmiau

- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris nėra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti praėjus 50 metų nuo 
pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo tokio 
viešo paskelbimo dienos, atsižvelgiant į tai, 
kas įvyko pirmiau

- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris yra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti praėjus 95 metams 
nuo pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo 
tokio viešo paskelbimo dienos, 
atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau.“

- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris yra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti praėjus 95 metams 
nuo pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo 
tokio viešo paskelbimo dienos, 
atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau.

Tačiau jei šio laikotarpio pabaigoje 
atlikėjas dar gyvas, šio atlikėjo teisės ir 
toliau galioja iki jo mirties datos.

Or. en

Pagrindimas

Pratęsimas turėtų būti taikomas tik atlikėjams ir tik iki jų mirties. Šis pasiūlymas atspindi 
galiojančius Graikijos įstatymus, kurie nėra suderinti. Komisija nurodė, kad yra atsisakiusi 
pradėti įstatymų priežiūros procedūrą prieš Graikiją, nes, jos nuomone, pageidautina, jog ši 
graikų nuostata būtų galiojančiuose suderintuose įstatymuose. Pratęsimas fonogramų 
gamintojams nepagrįstas; nustatyto 50 metų laikotarpio daugiau nei užtenka, kad atsipirktų 
investicijos. 

Pakeitimas 58
Nicolae Vlad Popa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2006/116/EB
3 straipsnio 1 dalies 2 sakinys
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Tačiau, Tačiau, 
- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris nėra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti praėjus 50 metų nuo 
pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo tokio 
viešo paskelbimo dienos, atsižvelgiant į tai, 
kas įvyko pirmiau

- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris nėra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti praėjus 100 metų nuo 
pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo tokio 
viešo paskelbimo dienos, atsižvelgiant į tai, 
kas įvyko pirmiau,

- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris yra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti praėjus 95 metams
nuo pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo 
tokio viešo paskelbimo dienos, 
atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau.“

- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris yra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti praėjus 100 metų nuo 
pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo tokio 
viešo paskelbimo dienos, atsižvelgiant į tai, 
kas įvyko pirmiau.

Or. en

Pagrindimas

Ilgesnio apsaugos laikotarpio reikia siekiant užtikrinti teisėtas pajamas atlikėjams ir jų 
paveldėtojams.

Pakeitimas 59
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2006/116/EB
3 straipsnio 1 dalies 2 sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Tačiau, Tačiau, jei per šį laikotarpį teisėtai išleistas
šio kūrinio įrašas, minėtosios teisės nustoja 
galioti praėjus 95metams nuo pirmojo 
teisėto išleidimo.

- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris nėra fonograma, šios

Jei per pirmame sakinyje minėtą 
laikotarpį kūrinio įrašas nebuvo teisėtai 
išleistas ir jei per šį laikotarpį jis buvo 
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teisės nustoja galioti praėjus 50 metų nuo 
pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo tokio 
viešo paskelbimo dienos, atsižvelgiant į 
tai, kas įvyko pirmiau

teisėtai viešai paskelbtas, minėtosios teisės 
nustoja galioti praėjus 95 metams nuo 
pirmo teisėto viešo paskelbimo dienos.

- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio
kūrinio įrašas, kuris yra fonograma, šios
teisės nustoja galioti praėjus 95 metams 
nuo pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo 
tokio viešo paskelbimo dienos, 
atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau.“

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos nuostatų pakeitimuose turėtų būti pripažintas ir atspindėtas visų atlikėjų kūrybinis 
indėlis. Turėtų būti papildyta pasiūlymo taikymo sritis, kad pratęsus apsaugos terminą visi 
atlikėjai iš to turėtų naudos. Todėl siūloma atsisakyti skirtumo tarp kūrinio įrašymo į 
fonogramą ar kitaip. Remiantis šiuo pakeitimu siekiama taikyti tą pačią pradžios datą, nuo 
kurios skaičiuojama atlikėjų ir gamintojų teisių apsaugos trukmė (kaip numatyta 3 straipsnio 
2 dalyje).

Pakeitimas 60
Bert Doorn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2006/116/EB
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 3 straipsnio 2 dalies antrajame ir 
trečiajame sakiniuose skaitmuo „50“ 
pakeičiamas skaitmeniu „95“.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vien pratęsus apsaugos terminą, labiausiai naudos gautų įrašų gamintojai ir labai žinomi 
atlikėjai.  Be to, prieš pasiūlant šį pratęsimą, nebuvo gerai ištirtas poveikis nei vartotojo, nei
transliuotojo sąnadoms, kurios greičiausiai dėl šio pratęsimo padidės. Siūlomu pakeitimu 
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siekiama siekiama tinkamos teisių turėtojų ir nadotojų interesų pusiasvyros.

Pakeitimas 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
-1 straipsnio 2 punktasDirektyva 2006/116/EB
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 3 straipsnio 2 dalies antrajame ir 
trečiajame sakiniuose skaitmuo „50“ 
pakeičiamas skaitmeniu „95“.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pratęsus autorių teisių apsaugos terminą, labiausiai naudos gautų įrašų gamintojai ir labai 
žinomi atlikėjai.  Atlikėjų uždarbį visų pirma apsprendžia sutartis, o ne atorių teisės. Iš tiesų 
dėl šio pasiūlymo menininkai turėtų dalintis pinigais, gautais surinkus mokesčius už 
licencijas, su daugiau teisių turėtojų. Be to, prieš pasiūlant šį pratęsimą, nebuvo gerai ištirtas 
poveikis nei vartotojo, nei transliuotojo sąnadoms, kurios greičiausiai dėl šio pratęsimo 
padidės.

Pakeitimas 62
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2006/116/EB
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 3 straipsnio 2 dalies antrajame ir 
trečiajame sakiniuose skaitmuo „50“ 
pakeičiamas skaitmeniu „95“.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Išbraukta siekiant taikyti sistemą, pritaikyta atvejams, kai atlikėjas negauna tinkamo atlygio. 

Pakeitimas 63
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2a punktas (naujas)
Direktyva 2006/116/EB
3 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 3 straipsnis papildomas tokia 2a 
dalimi:
(2a) Pratęsimas remiantis nepakankamu 
atlyginimu 
Autorių teisių terminas gali būti pratęstas 
iki 95 metų remiantis nepakankamu 
atlyginimu atlikėjui. Tik atlikėjas arba jo 
paveldėtojas turi teisę prašyti šio 
pratęsimo ir minėtasis prašymas 
pateikiamas Vidaus rinkos derinimo 
tarnybai (VRDT). 
Jei autorių teisių pratęsimas suteikiamas, 
VRDT jį paskelbia internetiniame 
registre, kuris sukurtas šiuo tikslu.  Visos 
įrašo kopijos, kurioms taikomas 
pratęsimas, pažymėtos autorių teisių 
termino įrašu, atliktu fiziškai, 
elektroniniu ar skaitmeniniu būdu.

Or. en

Pagrindimas

Extension should only be on the basis of inadequate remuneration to the performer. The 
performer has control of whether to make the application. They could of course be supported 
to make that application by the phonogram producer. As it is on a registration basis a record 
must be kept and the mandate of OHIM could be extended for this purpose. This provides 
more certainty for the consumers who can check, unlike when automatic extensions are 
revoked through use it or lose it.  This provision applies to all performers not just musicians.
Guidelines on adequate remuneration to keep the process simple would be needed.
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Pakeitimas 64
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2a punktas (naujas)
Direktyva 2006/116/EB
3 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 3 straipsnis papildomas tokia 2a 
dalimi:
(2a) Jei kūrinio įrašas į fonogramą bet 
kuriuo metu pateikiamas viešai 
pardavinėjant kopijas ar kitais būdais 
arba paskelbiamas viešai, tačiau 
nustojama tą fonogramą teikti viešai  
laidais ar belaidžiu būdu taip, kad 
visuomenės nariai galėtų gauti ją jų pačių 
pasirinktoje vietoje ar pasirinktu laiku, 
trejus metus, atlikėjai, kurių atliekami 
kūriniai įrašyti į minėtąją fonogramą, turi 
teisę reikalauti, kad fonogramos 
gamintojas perduotų visas teises, 
susijusias su fonograma, ir visas teises, 
susijusias su įrašais, atlikėjams.
Jei per 3 mėnesius nuo šio reikalavimo 
gavimo šių teisių turėtojas neperleidžia 
minėtųjų teisių savo noru, laikoma, kad 
šios teisės perėjo atlikėjams. 
Kompensacija nemokama.
Kai fonogramoje yra daugiau nei vieno 
atlikėjo kūriniai, šia teise gali naudotis 
visi atlikėjai kartu arba bet kuris vienas 
atlikėjas, bet jei šia teise naudojasi vienas 
atlikėjas, minėtosios teisės turi būti 
suteiktos kolektyvinių teisių 
administravimo organizacijai.

Or. en

Pagrindimas

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for 
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the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram 
producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of 
three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances 
embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit 
the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, 
which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation 
available or to place the fixation in the public domain.  Where the performers are unable or 
unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will 
distribute revenues to the various performers equitably.

Pakeitimas 65
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2b punktas (naujas)
Direktyva 2006/116/EB
3 straipsnio 2b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) 3 straipsnis papildomas tokia 2b 
dalimi:
(2b) Pratęsimo laikotarpis suteikiamas 
taikant teisių licencijos. Papildomos 
nemokamos teisių licencijos, kurios 
gaunamos be formalaus prašymo ir už 
kurias kolektyvinių teisių administravimo 
ar kitos organizacijos negali imti ar 
reikalauti mokesčio, teikiamos šiais 
atvejais:
a) privačios klubų arba susibūrimų 
transliacijos, kai dalyvių skaičius ne 
didesnis kaip 250 žmonių;
b) kopijavimas ameniniams tikslams arba 
perkėlimas naudojant naujas arba kitas 
technines platformas. 
Siekiant išvengti abejonių, pratęsimo 
laikotarpiu negalima rinkti mokesčių už 
kopijavimą.

Or. en
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Pagrindimas

This provision is compatible with either the Commission proposal or a registration type of 
extension. Extension should be subject to licenses of right so as to enable wider benefit. The 
royalty in such instances is still to be negotiated. Some automatic free licences are proposed 
so as not to prevent ‘sixties night’ and similar events popular with small private functions and 
charitable fund raising. Given the length of the copyright term, individuals are more likely to 
wish to make upgraded technical transfers to different platforms. Extension of term should not 
result in greater claims for copyright levies on electronic equipment to the detriment of the 
consumer.

Pakeitimas 66
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2c punktas (naujas)
Direktyva 2006/116/EB
3 straipsnio 2c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) 3 straipsnis papildomas tokia 2c 
dalimi:
(2c) Atlikėjai turi moralines savo kūrinių 
teises, kurios neperleidžiamos ir galioja 
95 metus. Pagal moralines teises atlikėjai 
ir jų paveldėtojai turi teisę:
a) neleisti, kad jų kūrinių įrašai būtų 
naudojami netinkamai arba būtų 
iškraipomi;
b) bet kuriuo pratęstu autorių teisių 
laikotarpiu gauti nesumažintą honorarą.

Or. en

Pagrindimas

Taip užtikrinama, kad atlikėjai turėtų galimybę neleisti piktnaudžiauti jų pasirodymu kol yra 
gyvi ir kad bet kuriuo pratęstu laikotarpiu atlikėjai turėtų nesumažinto honoraro teisės 
pagrindą. Ši nuostata dera su Komisijos pasiūlymu ir su pratęsimu, pagristu registracija.
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Pakeitimas 67
Katalin Lévai

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2d punktas (naujas)
Direktyva 2006/116/EB
3 straipsnio 3 dalies 2 sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2d) Įrašomas šis punktas:
3 straipsnio 3 dalies antrajame sakinyje 
skaitmuo „50“ pakeičiamas skaitmeniu 
„95“.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų teigiama, 
kad įrašų gamintojų ir filmų gamintojų teisės nustoja galioti praėjus 50 metų. Direktyvoje į 
šias teises atsižvelgiama vienodai. Pripažįstama, kad šių dviejų teisių apsauga turėtų būti 
ilga, siekiant užtikrinti kūrybiškumo palaikymą ir vystymąsi ir ginant kultūros sektorių ir visos 
visuomenės interesus. 

Pakeitimas 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 10 straipsnis papildomas tokia 5 
dalimi: „5.

Išbraukta.

"5. 3 straipsnio 1 ir 2 dalys su 
pakeitimais, padarytais direktyva [// 
įrašyti: iš dalies keičiančios direktyvos 
numerį], toliau taikomos tik kūrinių 
įrašams ir fonogramoms, kurių atžvilgiu 
atlikėjui ir fonogramos gamintojui [įrašyti 
datą, iki kurios valstybės narės turi 
perkelti iš dalies keičiančią direktyvą, kaip 
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toliau nustatyta 2 straipsnyje] pagal šias 
nuostatas dar taikoma apsauga.“

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis susijusi su 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis. Jei šias dalis reikia išbraukti, tai ir 5 dalį reikia 
išbraukti.

Pakeitimas 69
Bert Doorn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 10 straipsnis papildomas tokia 5 
dalimi: „5.

Išbraukta.

"5. 3 straipsnio 1 ir 2 dalys su 
pakeitimais, padarytais direktyva [// 
įrašyti: iš dalies keičiančios direktyvos 
numerį], toliau taikomos tik kūrinių 
įrašams ir fonogramoms, kurių atžvilgiu 
atlikėjui ir fonogramos gamintojui [įrašyti 
datą, iki kurios valstybės narės turi 
perkelti iš dalies keičiančią direktyvą, kaip 
toliau nustatyta 2 straipsnyje] pagal šias 
nuostatas dar taikoma apsauga.“

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiama derinant su 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis.
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Pakeitimas 70
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 10 straipsnis papildomas tokia 5 
dalimi: „5.

Išbraukta.

"5. 3 straipsnio 1 ir 2 dalys su 
pakeitimais, padarytais direktyva [// 
įrašyti: iš dalies keičiančios direktyvos 
numerį], toliau taikomos tik kūrinių 
įrašams ir fonogramoms, kurių atžvilgiu 
atlikėjui ir fonogramos gamintojui [įrašyti 
datą, iki kurios valstybės narės turi 
perkelti iš dalies keičiančią direktyvą, kaip 
toliau nustatyta 2 straipsnyje] pagal šias 
nuostatas dar taikoma apsauga.“

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią dalį tampa negalima pratęsti atgaline data. Taikant registracijos sistemą, kuri iš 
esmės pagrįsta naujomis teisėmis, susijusiomis su npakankamu atlyginimu, pratęsimas 
pasibaigus galiojimo terminui gali būti priimtinas, jei taikomi tinkami saugikliai. 

Pakeitimas 71
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 3 straipsnio 1 ir 2 dalys su pakeitimais, 
padarytais direktyva [// įrašyti: iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį], toliau 
taikomos tik kūrinių įrašams ir 

5. Termino pratęsimai, padaryti direktyva 
[// įrašyti: iš dalies keičiančios direktyvos 
numerį], taikant 3 straipsnį galioja tik 
teisėms, atsiradusioms nuo 2009 m. sausio 
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fonogramoms, kurių atžvilgiu atlikėjui ir 
fonogramos gamintojui [įrašyti datą, iki 
kurios valstybės narės turi perkelti iš 
dalies keičiančią direktyvą, kaip toliau 
nustatyta 2 straipsnyje] pagal šias 
nuostatas dar taikoma apsauga.

1 d.

Or. de

Pagrindimas

Naujas apsaugos termino pratęsimas turėtų prasidėti ir įsigalioti tik teisių, atsiradusių nuo 
2009 m. sausio 1 d., atžvilgiu. Taip suinteresuotosioms šalims paliekama laiko prisitaikyti 
prie naujos teisinės padėties.

Pakeitimas 72
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, laikoma, 
kad sutartis, sudaryta iki [įrašyti datą, iki 
kurios valstybės narės turi perkelti iš dalies 
keičiančią direktyvą, kaip toliau nustatyta 2 
straipsnyje], pagal kurią atlikėjas perdavė 
arba atidavė fonogramos kūrėjui savo 
teises į savo kūrinio įrašą (toliau –
„perdavimo arba atidavimo sutartis“), 
toliau veikia atėjus tam laikui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį], atlikėjas 
arba fonogramos kūrėjas nebebūtų 
saugomas atitinkamai kūrinio įrašo arba
fonogramos atžvilgiu.

1. Laikoma, kad sutartis, sudaryta iki 
[įrašyti datą, iki kurios valstybės narės turi 
perkelti iš dalies keičiančią direktyvą, kaip 
toliau nustatyta 2 straipsnyje], pagal kurią 
atlikėjas perdavė arba atidavė fonogramos 
kūrėjui savo teises, neperduotas
kolektyvinių teisių administravimo 
organizacijai, į savo kūrinio įrašą (toliau –
„perdavimo arba atidavimo sutartis“), 
neveikia atėjus tam laikui, kai pagal 
3 straipsnio 1 dalį be pakeitimų, padarytų 
Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį], atlikėjas  
nebebūtų saugomas atitinkamai kūrinio 
įrašo atžvilgiu.

2. Šio straipsnio 3–6 dalys taikomos 
perdavimo arba atidavimo sutartims, 
kurios toliau veikia atėjus tam momentui, 
kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be 
pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti 

2. Jei atlikėjas neperdavė savo teisių, 
susijusių su papildomu apsaugos terminu, 
suteiktu pagal šią direktyvą,  
administravimo kolektyvinių teisių 
administravimo organizacijai,  laikoma, 
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šios iš dalies keičiančios direktyvos 
numerį]/EB, atlikėjas arba fonogramos 
kūrėjas nebebūtų saugomas atitinkamai 
kūrinio įrašo arba fonogramos atžvilgiu.

kad kolektyvinių teisių administravimo 
organizacija, kuri administruoja tos 
pačios kategorijos teises, yra įgaliota 
administruoti jo teises. Atlikėjas išsaugo 
savo moralines teises.

3. Kai perdavimo arba atidavimo sutartyje 
atlikėjui suteikiama teisė pretenduoti į 
nesikartojantį atlyginimą, atlikėjas turi 
teisę kasmet gauti papildomą atlyginimą iš 
fonogramos gamintojo už kiekvienus 
visus metus, kuriais pagal 3 straipsnio 1 ir 
2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva 
[// įrašyti šios iš dalies keičiančios 
direktyvos numerį]/EB, atlikėjas arba 
fonogramos kūrėjas nebebūtų saugomas 
atitinkamai kūrinio įrašo ar fonogramos 
atžvilgiu.

3. Kolektyvinių teisių administravimo 
organizacija pajamas, gautas už 
fonogramų naudojimą, paskirsto tinkamai 
atsižvelgdama į kiekvieno atlikėjo, kurio 
saugomas kūrinys įrašytas fonogramoje, 
indėlio pobūdį ir apimtį.

4. Bendra suma, kurią fonogramos 
gamintojas skiria šio straipsnio 3 dalyje 
minimo papildomo atlyginimo išmokoms, 
yra lygi mažiausiai 20 % pajamų, kurias 
jis gavo ankstesniais metais nei tie, už 
kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, už 
atgaminimą, platinimą ir pateikimą tokių 
fonogramų, į kurias pagal 3 straipsnio 1 
ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų 
Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjo ir fonogramos gamintojo turėtos 
teisės nuo minėtų metų gruodžio 31 d. 
nebebūtų saugomos.
Valstybės narės gali atleisti fonogramų 
gamintoją, kurio bendros metinės 
pajamos, gautos ankstesniais metais nei 
tie, už kuriuos mokamas minėtas 
atlyginimas, neviršija 2 mln. EUR ribos, 
nuo įsipareigojimo skirti bent 20 procentų 
pajamų, gautų ankstesniais metais nei tie, 
už kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, 
už atgaminimą, platinimą ir pateikimą 
tokių fonogramų, į kurias pagal 3 
straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjo ir fonogramos gamintojo turėtos 
teisės nuo minėtų metų gruodžio 31 d. 
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nebebūtų saugomos.
5. Valstybės narės gali reglamentuoti, ar 
teisę kasmet gauti šio straipsnio 3 dalyje 
minimą papildomą atlyginimą gali 
administruoti kolektyvinių teisių 
administravimo organizacijos ir jei taip, 
kokiu mastu jos gali tą teisę administruoti.
6. Jei, praėjus momentui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, 
nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo 
arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos 
kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai 
pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, 
pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, 
kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų 
pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu 
laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo 
arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje 
įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas 
kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo 
perdavimo arba atidavimo sutartis tik 
kartu. Jei perdavimo arba atidavimo 
sutartis nutraukiama pagal pirmąjį ar 
antrąjį sakinį, fonogramos gamintojo teisės 
į fonogramą nebegalioja.

Jei, praėjus metams po to, kai pagal 3 
straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjo arba fonogramos gamintojo teisės 
į kūrinio įrašą arba fonogramą tampa 
nebesaugomos, fonograma nepateikiama 
viešai, laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad 
visuomenės nariai galėtų jas gauti jų 
pačių pasirinktoje vietoje ir pasirinktu 
laiku, fonogramos gamintojo teisės į 
fonogramą ir atlikėjų teisės į jų kūrinio 
įrašus nustoja galioti.“

Or. en
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Pagrindimas

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers.
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Pakeitimas 73
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 1-5 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, laikoma, 
kad sutartis, sudaryta iki [įrašyti datą, iki 
kurios valstybės narės turi perkelti iš 
dalies keičiančią direktyvą, kaip toliau 
nustatyta 2 straipsnyje], pagal kurią 
atlikėjas perdavė arba atidavė fonogramos 
kūrėjui savo teises į savo kūrinio įrašą 
(toliau – „perdavimo arba atidavimo 
sutartis“), toliau veikia atėjus tam laikui, 
kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be 
pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti 
šios iš dalies keičiančios direktyvos 
numerį], atlikėjas arba fonogramos 
kūrėjas nebebūtų saugomas atitinkamai 
kūrinio įrašo arba fonogramos atžvilgiu.

Išbraukta.

2. Šio straipsnio 3–6 dalys taikomos 
perdavimo arba atidavimo sutartims, 
kurios toliau veikia atėjus tam momentui, 
kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be 
pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti 
šios iš dalies keičiančios direktyvos 
numerį]/EB, atlikėjas arba fonogramos 
kūrėjas nebebūtų saugomas atitinkamai 
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kūrinio įrašo arba fonogramos atžvilgiu.
3. Kai perdavimo arba atidavimo sutartyje 
atlikėjui suteikiama teisė pretenduoti į 
nesikartojantį atlyginimą, atlikėjas turi 
teisę kasmet gauti papildomą atlyginimą iš 
fonogramos gamintojo už kiekvienus 
visus metus, kuriais pagal 3 straipsnio 1 ir 
2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva 
[// įrašyti šios iš dalies keičiančios 
direktyvos numerį]/EB, atlikėjas arba 
fonogramos kūrėjas nebebūtų saugomas 
atitinkamai kūrinio įrašo ar fonogramos 
atžvilgiu.
4. Bendra suma, kurią fonogramos 
gamintojas skiria šio straipsnio 3 dalyje 
minimo papildomo atlyginimo išmokoms, 
yra lygi mažiausiai 20 % pajamų, kurias 
jis gavo ankstesniais metais nei tie, už 
kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, už 
atgaminimą, platinimą ir pateikimą tokių 
fonogramų, į kurias pagal 3 straipsnio 1 
ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų
Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjo ir fonogramos gamintojo turėtos 
teisės nuo minėtų metų gruodžio 31 d. 
nebebūtų saugomos.
Valstybės narės gali atleisti fonogramų 
gamintoją, kurio bendros metinės 
pajamos, gautos ankstesniais metais nei 
tie, už kuriuos mokamas minėtas 
atlyginimas, neviršija 2 mln. EUR ribos, 
nuo įsipareigojimo skirti bent 20 procentų 
pajamų, gautų ankstesniais metais nei tie, 
už kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, 
už atgaminimą, platinimą ir pateikimą 
tokių fonogramų, į kurias pagal 3 
straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjo ir fonogramos gamintojo turėtos 
teisės nuo minėtų metų gruodžio 31 d. 
nebebūtų saugomos.
5. Valstybės narės gali reglamentuoti, ar 
teisę kasmet gauti šio straipsnio 3 dalyje 
minimą papildomą atlyginimą gali 
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administruoti kolektyvinių teisių 
administravimo organizacijos ir jei taip, 
kokiu mastu jos gali tą teisę administruoti.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl registracijos sistemos šito nereikia. Atlikėjai galės derėtis iš naujo.

Pakeitimas 74
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, laikoma, 
kad sutartis, sudaryta iki [įrašyti datą, iki 
kurios valstybės narės turi perkelti iš dalies 
keičiančią direktyvą, kaip toliau nustatyta 2 
straipsnyje], pagal kurią atlikėjas perdavė 
arba atidavė fonogramos kūrėjui savo 
teises į savo kūrinio įrašą (toliau –
„perdavimo arba atidavimo sutartis“), 
toliau veikia atėjus tam laikui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį], atlikėjas 
arba fonogramos kūrėjas nebebūtų 
saugomas atitinkamai kūrinio įrašo arba 
fonogramos atžvilgiu.

1. Jei nenurodyta kitaip, laikoma, kad 
sutartis, sudaryta iki [įrašyti datą, iki kurios 
valstybės narės turi perkelti iš dalies 
keičiančią direktyvą, kaip toliau nustatyta 2 
straipsnyje], pagal kurią atlikėjas perdavė 
arba atidavė įrašo kūrėjui savo teises į savo 
kūrinio įrašą (toliau – „perdavimo arba 
atidavimo sutartis“), toliau veikia atėjus 
tam laikui, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 
2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// 
įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos 
numerį], atlikėjas arba įrašo kūrėjas 
nebebūtų saugomas atitinkamai kūrinio 
įrašo arba įrašo atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Žodis „aiškiai“ išbraukiamas, kad būtų aisšku, jog sudarytoji prezumpcija gali būti atmesta. 
Kur reikia, žodis „fonograma“ pakeistas žodžiu „įrašas“, kad būtų vienodai elgiamasi su 
atlikėjais, nepriklausomai nuo srities (garso ar audiovizualinės).
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Pakeitimas 75
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 3–6 dalys taikomos 
perdavimo arba atidavimo sutartims, kurios 
toliau veikia atėjus tam momentui, kai 
pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas nebebūtų 
saugomas atitinkamai kūrinio įrašo arba 
fonogramos atžvilgiu.

2. Šio straipsnio 3–7 dalys taikomos 
perdavimo arba atidavimo sutartims, kurios 
toliau veikia atėjus tam momentui, kai 
pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas nebebūtų 
saugomas atitinkamai kūrinio įrašo arba 
fonogramos atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata ypač svarbi siekiant užtikrinti, kad atlikėjams būtų sumokėti visi jiems už pratęstą 
laikotarpį priklausantys honorarai, jeigu įrašų bendrovė atsisakytų mokėti honorarą 
remdamasi tuo, kad dar neatgautas artistams sumokėtas avansas. Nepatvirtinus šios naujos 
nuostatos, apsaugos laikotarpio pratęsimas galų gale būtų naudingas tik mažai daliai 
pagrindinių artistų.

Pakeitimas 76
Nicolae Vlad Popa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bendra suma, kurią fonogramos 
gamintojas skiria šio straipsnio 3 dalyje 
minimo papildomo atlyginimo išmokoms, 
yra lygi mažiausiai 20 % pajamų, kurias jis 
gavo ankstesniais metais nei tie, už kuriuos 
mokamas minėtas atlyginimas, už 

4. Bendra suma, kurią fonogramos 
gamintojas skiria šio straipsnio 3 dalyje 
minimo papildomo atlyginimo išmokoms, 
yra lygi mažiausiai 30 proc. pajamų, kurias 
jis gavo ankstesniais metais nei tie, už 
kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, už 
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atgaminimą, platinimą ir pateikimą tokių 
fonogramų, į kurias pagal 3 straipsnio 1 ir 
2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// 
įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos 
numerį]/EB, atlikėjo ir fonogramos 
gamintojo turėtos teisės nuo minėtų metų 
gruodžio 31 d. nebebūtų saugomos.

atgaminimą, platinimą ir pateikimą tokių 
fonogramų, į kurias pagal 3 straipsnio 1 ir 
2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// 
įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos 
numerį]/EB, atlikėjo ir fonogramos 
gamintojo turėtos teisės nuo minėtų metų 
gruodžio 31 d. nebebūtų saugomos.

Valstybės narės gali atleisti fonogramų
gamintoją, kurio bendros metinės 
pajamos, gautos ankstesniais metais nei 
tie, už kuriuos mokamas minėtas 
atlyginimas, neviršija 2 mln. EUR ribos, 
nuo įsipareigojimo skirti bent 20 procentų 
pajamų, gautų ankstesniais metais nei tie, 
už kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, 
už atgaminimą, platinimą ir pateikimą 
tokių fonogramų, į kurias pagal 3 
straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjo ir fonogramos gamintojo turėtos 
teisės nuo minėtų metų gruodžio 31 d. 
nebebūtų saugomos.

Or. en

Pagrindimas

Būtina suteikti atlikėjams jų darbų pripažinimą, taigi fonogramų gamintojas turėtų skiriti 
didesnę dalį papildomo atlyginimo išmokoms, nurodytoms 3 dalyje.

Jei yra nuostata, pagal kurią nustatytas minimalus 2 mln. eurų slenkstis nemokėti minėtojo 
užmokesčio, lieka galimybė sukčiauti arba išnaudoti.

Pakeitimas 77
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bendra suma, kurią fonogramos 4. Bendra suma, kurią fonogramos 
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gamintojas skiria šio straipsnio 3 dalyje 
minimo papildomo atlyginimo išmokoms, 
yra lygi mažiausiai 20 % pajamų, kurias jis 
gavo ankstesniais metais nei tie, už kuriuos 
mokamas minėtas atlyginimas, už 
atgaminimą, platinimą ir pateikimą tokių 
fonogramų, į kurias pagal 3 straipsnio 1 ir 
2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// 
įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos 
numerį]/EB, atlikėjo ir fonogramos 
gamintojo turėtos teisės nuo minėtų metų 
gruodžio 31 d. nebebūtų saugomos.

gamintojas skiria šio straipsnio 3 dalyje 
minimo papildomo atlyginimo išmokoms, 
yra lygi mažiausiai 20 % pajamų, kurias, 
atskaičiavęs visas išlaidas, tiesiogiai 
susijusiais su administravimo veikla per 
pratęstą atitinkamų įrašytų kūrinių 
apsaugos laikotarpį, jis gavo ankstesniais 
metais nei tie, už kuriuos mokamas minėtas 
atlyginimas, už atgaminimą, platinimą ir 
pateikimą tokių fonogramų, į kurias pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo 
ir fonogramos gamintojo turėtos teisės nuo 
minėtų metų gruodžio 31 d. nebebūtų 
saugomos.

Or. en

Pagrindimas

Būtų pagrįsta, kad įrašų gamintojai, prieš išmokėdami lėšas atlikėjams, galėtų atskaičiuoti 
išlaidas, tiesiogiai susijusiais su administravimo veikla per pratęstą atitinkamų įrašytų 
kūrinių apsaugos laikotarpį. Šios išlaidos galėtų apimti, pvz., pagrįstas sąnaudas, susijusias 
su PVM išmokomis, honorarų ir autorių teisių išlaidomis, gamybos, platinimo ir rinkodaros 
išlaidomis bei kitomis patirtomis veiklos išlaidomis.

Pakeitimas 78
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bendra suma, kurią fonogramos 
gamintojas skiria šio straipsnio 3 dalyje 
minimo papildomo atlyginimo išmokoms, 
yra lygi mažiausiai 20 % pajamų, kurias jis 
gavo ankstesniais metais nei tie, už kuriuos 
mokamas minėtas atlyginimas, už 
atgaminimą, platinimą ir pateikimą tokių 
fonogramų, į kurias pagal 3 straipsnio 1 ir 

4. Bendra suma, kurią fonogramos 
gamintojas skiria šio straipsnio 3 dalyje 
minimo papildomo atlyginimo išmokoms, 
yra lygi mažiausiai 20 % grynųjų pajamų, 
kurias jis gavo ankstesniais metais nei tie, 
už kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, 
už atgaminimą, platinimą ir pateikimą 
tokių fonogramų, į kurias pagal 3 straipsnio 
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2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// 
įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos 
numerį]/EB, atlikėjo ir fonogramos 
gamintojo turėtos teisės nuo minėtų metų 
gruodžio 31 d. nebebūtų saugomos.

1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų 
Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo 
ir fonogramos gamintojo turėtos teisės nuo 
minėtų metų gruodžio 31 d. nebebūtų 
saugomos.

Or. de

Pagrindimas

Būtų pagrįsta, kad įrašų gamintojai, prieš išmokėdami lėšas atlikėjams, galėtų atskaičiuoti 
išlaidas, tiesiogiai susijusiais su administravimo veikla per pratęstą atitinkamų įrašytų 
kūrinių apsaugos laikotarpį. Šios išlaidos galėtų apimti, pvz., pagrįstas sąnaudas, susijusias 
su PVM išmokomis, honorarų ir autorių teisių išlaidomis, gamybos, platinimo ir rinkodaros 
išlaidomis bei kitomis patirtomis veiklos išlaidomis.

Pakeitimas 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bendra suma, kurią fonogramos 
gamintojas skiria šio straipsnio 3 dalyje 
minimo papildomo atlyginimo išmokoms, 
yra lygi mažiausiai 20 % pajamų, kurias jis 
gavo ankstesniais metais nei tie, už kuriuos 
mokamas minėtas atlyginimas, už 
atgaminimą, platinimą ir pateikimą tokių 
fonogramų, į kurias pagal 3 straipsnio 1 ir 
2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// 
įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos 
numerį]/EB, atlikėjo ir fonogramos 
gamintojo turėtos teisės nuo minėtų metų 
gruodžio 31 d. nebebūtų saugomos.

4. Bendra suma, kurią fonogramos 
gamintojas skiria šio straipsnio 3 dalyje 
minimo papildomo atlyginimo išmokoms, 
yra lygi mažiausiai 20 %  grynųjų pajamų, 
kurias jis gavo ankstesniais metais nei tie, 
už kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, 
už atgaminimą, platinimą ir pateikimą 
tokių fonogramų, į kurias pagal 3 straipsnio 
1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų 
Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo 
ir fonogramos gamintojo turėtos teisės nuo 
minėtų metų gruodžio 31 d. nebebūtų 
saugomos.

Or. en
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Pagrindimas

Būtų pagrįsta, kad įrašų gamintojai, prieš išmokėdami lėšas atlikėjams, galėtų atskaičiuoti 
išlaidas, tiesiogiai susijusiais su administravimo veikla per pratęstą atitinkamų įrašytų 
kūrinių apsaugos laikotarpį. Šios išlaidos galėtų apimti, pvz., pagrįstas sąnaudas, susijusias 
su PVM išmokomis, honorarų ir autorių teisių išlaidomis, gamybos, platinimo ir rinkodaros 
išlaidomis bei kitomis patirtomis veiklos išlaidomis.

Pakeitimas 80
Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bendra suma, kurią fonogramos 
gamintojas skiria šio straipsnio 3 dalyje 
minimo papildomo atlyginimo išmokoms, 
yra lygi mažiausiai 20 % pajamų, kurias jis 
gavo ankstesniais metais nei tie, už kuriuos 
mokamas minėtas atlyginimas, už 
atgaminimą, platinimą ir pateikimą tokių 
fonogramų, į kurias pagal 3 straipsnio 1 ir 
2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// 
įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos 
numerį]/EB, atlikėjo ir fonogramos 
gamintojo turėtos teisės nuo minėtų metų 
gruodžio 31 d. nebebūtų saugomos.

4. Bendra suma, kurią fonogramos 
gamintojas skiria šio straipsnio 3 dalyje 
minimo papildomo atlyginimo išmokoms, 
yra lygi mažiausiai 20 % grynųjų pajamų, 
kurias jis gavo ankstesniais metais nei tie, 
už kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, 
už atgaminimą, platinimą ir pateikimą 
tokių fonogramų, į kurias pagal 3 straipsnio 
1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų 
Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo 
ir fonogramos gamintojo turėtos teisės nuo 
minėtų metų gruodžio 31 d. nebebūtų 
saugomos.

Or. en

Pagrindimas

Būtų pagrįsta, kad įrašų gamintojai, prieš išmokėdami lėšas atlikėjams, galėtų atskaičiuoti 
išlaidas, tiesiogiai susijusiais su administravimo veikla per pratęstą atitinkamų įrašytų 
kūrinių apsaugos laikotarpį. Šios išlaidos galėtų apimti, pvz., pagrįstas sąnaudas, susijusias 
su PVM išmokomis, honorarų ir autorių teisių išlaidomis, gamybos, platinimo ir rinkodaros 
išlaidomis bei kitomis patirtomis veiklos išlaidomis.
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Pakeitimas 81
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali atleisti fonogramų 
gamintoją, kurio bendros metinės 
pajamos, gautos ankstesniais metais nei 
tie, už kuriuos mokamas minėtas 
atlyginimas, neviršija 2 mln. EUR ribos, 
nuo įsipareigojimo skirti bent 20 procentų 
pajamų, gautų ankstesniais metais nei tie, 
už kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, 
už atgaminimą, platinimą ir pateikimą 
tokių fonogramų, į kurias pagal 3 
straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjo ir fonogramos gamintojo turėtos 
teisės nuo minėtų metų gruodžio 31 d. 
nebebūtų saugomos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi papildomai pereinamojo laikotarpio priemonei (20 proc. rezervui) skirtos lėšos bus 
skaičiuojamos nuo grynųjų pajamų, MVĮ nepatirs neproporcingai didelių išlaidų, todėl 
siekiant užtikrinti, kad visi atlikėjai gautų atlygį iš šių lėšų, tikslinga jiems taikyti minėtąją 
priemonę.

Pakeitimas 82
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali atleisti fonogramų 
gamintoją, kurio bendros metinės 
pajamos, gautos ankstesniais metais nei 
tie, už kuriuos mokamas minėtas 
atlyginimas, neviršija 2 mln. EUR ribos, 
nuo įsipareigojimo skirti bent 20 procentų 
pajamų, gautų ankstesniais metais nei tie, 
už kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, 
už atgaminimą, platinimą ir pateikimą 
tokių fonogramų, į kurias pagal 3 
straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjo ir fonogramos gamintojo turėtos 
teisės nuo minėtų metų gruodžio 31 d. 
nebebūtų saugomos. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Speciali nuostata, susijusi su gamintojais, kurių bendros metinės pajamos nesiekia per 2 mln. 
eurų, netinkama, nes atlyginimas, kurį reikia sumokėti atitinkamiems atlikėjams pagal šią 
pereinamąją priemonę yra proporcingas gamintojo pajamoms. Taigi, šie mokėjimai bus 
mažesni, jei gamintojo pajamos mažesnės.

Pakeitimas 83
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali reglamentuoti, ar
teisę kasmet gauti šio straipsnio 3 dalyje 
minimą papildomą atlyginimą gali 
administruoti kolektyvinių teisių 
administravimo organizacijos ir jei taip, 
kokiu mastu jos gali tą teisę administruoti.

5. Valstybės narės užtikrina, kad teisę 
kasmet gauti šio straipsnio 3 dalyje minimą 
papildomą atlyginimą administruoja 
kolektyvinių teisių administravimo
organizacija.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti administracines procedūras, kolektyvinių teisių administravimo 
organizacijoms turėtų būti patikėta administruoti metinį papildomą atlyginimą. (Siejama 
13 konstatuojamosios dalies pakeitimu.)

Pakeitimas 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
-1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali reglamentuoti, ar 
teisę kasmet gauti šio straipsnio 3 dalyje 
minimą papildomą atlyginimą gali 
administruoti kolektyvinių teisių 
administravimo organizacijos ir jei taip, 
kokiu mastu jos gali tą teisę administruoti.

5. Valstybės narės gali reglamentuoti, ar 
teisę kasmet gauti šio straipsnio 3 dalyje 
minimą papildomą atlyginimą gali 
administruoti kolektyvinių teisių 
administravimo organizacijos ir jei taip, 
kokiu mastu jos gali tą teisę administruoti. 
Kalbant apie naudojimo teisių, susijusių 
su pagal pareikalavimą teikiamomis 
radijo ar televizijos laidų transliuotojų 
paslaugomis, kai neatskiriamą šių laidų 
dalį sudaro teisėtai paskelbtos muzikos 
fonogramos, administravimą, valstybės 
narės užtikrina, kad atlikėjų ir fonogramų 
gamintojų teisė leisti arba neleisti tokio 
pobūdžio panaudojimą gali būti 
įgyvendinama tik per kolektyvinių teisių 
administravimo organizaciją, kurios 
paskirtis  surinkti ir paskirstyti atlygį už 
minėtųjų įrašų transliavimą.

Or. en

Pagrindimas

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
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the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Pakeitimas 85
Hartmut Nassauer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali reglamentuoti, ar 
teisę kasmet gauti šio straipsnio 3 dalyje 
minimą papildomą atlyginimą gali 
administruoti kolektyvinių teisių 
administravimo organizacijos ir jei taip, 
kokiu mastu jos gali tą teisę administruoti.

5. Valstybės narės gali reglamentuoti, ar 
teisę kasmet gauti šio straipsnio 3 dalyje 
minimą papildomą atlyginimą gali 
administruoti kolektyvinių teisių 
administravimo organizacijos ir jei taip, 
kokiu mastu jos gali tą teisę administruoti. 
Kalbant apie naudojimo teisių, susijusių 
su pagal pareikalavimą teikiamomis 
radijo ar televizijos laidų transliuotojų 
paslaugomis, kai neatskiriamą šių laidų 
dalį sudaro teisėtai paskelbtos muzikos 
fonogramos, administravimą, valstybės 
narės užtikrina, kad atlikėjų ir fonogramų 
gamintojų teisė leisti arba neleisti tokio 
pobūdžio panaudojimą gali būti 
įgyvendinama tik per kolektyvinių teisių 
administravimo organizaciją, kurios 
paskirtis  surinkti ir paskirstyti atlygį už 
minėtųjų įrašų transliavimą.

Or. en

Pagrindimas

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
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the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use

Pakeitimas 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kalbant apie naudojimo teisių, 
susijusių su pagal pareikalavimą 
teikiamomis radijo ar televizijos laidų 
transliuotojų paslaugomis, kai 
neatskiriamą šių laidų dalį sudaro teisėtai 
paskelbtos muzikos fonogramos, 
administravimą, valstybės narės užtikrina, 
kad atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisė 
leisti arba neleisti tokio pobūdžio 
panaudojimą gali būti įgyvendinama tik 
per kolektyvinių teisių administravimo 
organizaciją, kurios paskirtis - surinkti ir 
paskirstyti atlygį už minėtųjų įrašų 
transliavimą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl apsaugos termino pratęsimo atlikėjams ir fonogramų gamintojams padaugėja 
administracinių sunkumų siekiant išaiškinti būtinas teises radijo ir televizijos transliuotojams, 
susijusias su jų produkcijos, ypač archyvų, naudojimu pagal pareikalavimą.   Siekiant, kad 
teisės būtų veiksmingai administruojamos, kaip nurodyta 2001 m. autorių teisių direktyvos 26 
konstatuojamojoje dalyje, ir kad visi teisių turėtojai gautų sąžiningą dalį ir iš pagal 
pareikalavimą naudojamų transliacijų, tikslinga papildyti šį atlygio režimą privaloma 
kolektyvinių licencijų sistema, taikoma minėtais atvejais.
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Pakeitimas 87
Katalin Lévai

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kalbant apie naudojimo teisių, 
susijusių su pagal pareikalavimą 
teikiamomis radijo ar televizijos laidų 
transliuotojų paslaugomis, kai 
neatskiriamą šių laidų dalį sudaro teisėtai 
paskelbtos muzikos fonogramos, 
administravimą, valstybės narės užtikrina, 
kad atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisė 
leisti arba neleisti tokio pobūdžio 
panaudojimą gali būti įgyvendinama iš 
esmės per kolektyvinių teisių 
administravimo organizaciją, kurios 
paskirtis - surinkti ir paskirstyti atlygį už 
minėtųjų įrašų transliavimą.

Or. en

Pagrindimas

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters in clearing the necessary 
on demand rights for their productions, and in particular their archives. The clearance of 
rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of 
equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), 
which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. To 
achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime 
with a mandatory collective licensing scheme for such use.
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Pakeitimas 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kalbant apie naudojimo teisių, 
susijusių su pagal pareikalavimą 
teikiamomis radijo ar televizijos laidų 
transliuotojų paslaugomis, kai 
neatskiriamą šių laidų dalį sudaro teisėtai 
paskelbtos muzikos fonogramos, 
administravimą, valstybės narės užtikrina, 
kad atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisė 
leisti arba neleisti tokio pobūdžio 
panaudojimą gali būti įgyvendinama tik 
per kolektyvinių teisių administravimo 
organizaciją, kurios paskirtis - surinkti ir 
paskirstyti atlygį už minėtųjų įrašų 
transliavimą.

Or. en

Pakeitimas 89
Nicolae Vlad Popa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei, praėjus momentui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, 
nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo 
arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos 
kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai 
pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, 

6. Jei praėjus momentui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, 
nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo 
arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos 
kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai 
pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, 
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pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, 
kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų 
pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu 
laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo 
arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje 
įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas 
kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo 
perdavimo arba atidavimo sutartis tik 
kartu. Jei perdavimo arba atidavimo 
sutartis nutraukiama pagal pirmąjį ar 
antrąjį sakinį, fonogramos gamintojo teisės 
į fonogramą nebegalioja. 

pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, 
kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų 
pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu 
laiku, arba nustoja taikyti veiksmingas 
technologines priemones, kuriomis 
siekiama išvengti apgavystės, atlikėjas gali 
nutraukti perdavimo arba atidavimo sutartį 
tik pranešęs apie tai prieš 10 dienų. Kai 
fonogramoje įrašytas daugelio atlikėjų 
atliekamas kūrinys, atlikėjai gali nutraukti 
savo perdavimo arba atidavimo sutartis tik 
kartu. Jei perdavimo arba atidavimo 
sutartis nutraukiama pagal pirmąjį ar 
antrąjį sakinį, fonogramos gamintojo teisės 
į fonogramą nebegalioja. 

Or. en

Pagrindimas

Reikia, kad būtų įspėjimo, kad atlikėjas gali nutraukti perdavimo arba atidavimo sutartį, 
laikotarpis, siekiant išvengti galimo išnaudojimo. 

Pakeitimas 90
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei, praėjus momentui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, 
nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo 
arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos 
kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai 
pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, 
pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, 
kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų 
pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu 

6. Jei suteikus autorių teisų pratęsimą 
fonogramos kūrėjas negali pasiūlyti arba
nebesiūlo parduoti arba viešai pateikti, 
laidais ar belaidžiu būdu pakankamo kiekio 
fonogramos kopijų taip, kad visuomenės 
nariai galėtų gauti jas jų pačių pasirinktoje 
vietoje ir pasirinktu laiku, atlikėjas gali 
nutraukti bet kokią perdavimo arba 
atidavimo sutartį. Kai fonogramoje įrašytas 
daugelio atlikėjų atliekamas kūrinys, 
atlikėjai gali nutraukti savo perdavimo arba 
atidavimo sutartis tik kartu. Jei perdavimo 
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laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo 
arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje 
įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas 
kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo 
perdavimo arba atidavimo sutartis tik 
kartu. Jei perdavimo arba atidavimo 
sutartis nutraukiama pagal pirmąjį ar 
antrąjį sakinį, fonogramos gamintojo teisės 
į fonogramą nebegalioja.

arba atidavimo sutartis nutraukiama pagal 
pirmąjį ar antrąjį sakinį, fonogramos 
gamintojo teisės į fonogramą nebegalioja.

Jei, praėjus metams po to, kai pagal 3 
straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjo arba fonogramos gamintojo teisės 
į kūrinio įrašą arba fonogramą tampa 
nebesaugomos, fonograma nepateikiama 
viešai, laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad 
visuomenės nariai galėtų jas gauti jų pačių 
pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, 
fonogramos gamintojo teisės į fonogramą 
ir atlikėjų teisės į jų kūrinio įrašus nustoja 
galioti.“ 

Jei praėjus metams nuo pratęsimo termino 
suteikimo fonograma nepateikiama viešai, 
laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad 
visuomenės nariai galėtų jas gauti jų pačių 
pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, 
fonogramos gamintojo teisės į fonogramą 
ir atlikėjų teisės į jų kūrinio įrašus nustoja 
galioti. 

Or. en

Pagrindimas

Logiškai išplaukiantis pakeitimas, tinkantis registracijos sistemai.

Pakeitimas 91
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei, praėjus momentui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, 
nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo 

6. Jei, praėjus momentui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, 
nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo 
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arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos 
kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai 
pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, 
pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, 
kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų 
pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu 
laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo 
arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje 
įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas 
kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo 
perdavimo arba atidavimo sutartis tik 
kartu. Jei perdavimo arba atidavimo 
sutartis nutraukiama pagal pirmąjį ar 
antrąjį sakinį, fonogramos gamintojo teisės 
į fonogramą nebegalioja.

arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos 
kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai 
pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, 
pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, 
kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų 
pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu 
laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo 
arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje 
įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas 
kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo 
perdavimo arba atidavimo sutartis pagal 
taikytinus nacionalinius teisės aktus. Jei 
perdavimo arba atidavimo sutartis 
nutraukiama pagal pirmąjį ar antrąjį sakinį, 
fonogramos gamintojo teisės į fonogramą 
nebegalioja.

Or. en

Pagrindimas

Nerealu reikalauti, kad atlikėjai veiktų kartu.

Pakeitimas 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei, praėjus momentui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, 
nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo 
arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos 
kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai 
pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, 
pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, 
kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų 
pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu 

6. Jei, praėjus momentui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, 
nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo 
arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos 
kūrėjas nebesiūlo parduoti bent vienos 
fonogramos versijos kopijų arba viešai 
pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, 
pakankamo kiekio bent vienos fonogramos 
versijos kopijų, kad visuomenės nariai 
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laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo 
arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje 
įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas 
kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo 
perdavimo arba atidavimo sutartis tik 
kartu. Jei perdavimo arba atidavimo 
sutartis nutraukiama pagal pirmąjį ar 
antrąjį sakinį, fonogramos gamintojo teisės 
į fonogramą nebegalioja.

galėtų gauti jas jų pačių pasirinktoje vietoje 
ar pasirinktu laiku, atlikėjas gali 
pareikalauti iš gamintojo tai padaryti, o 
jei gamintojas nesutinka įvykdyti šio 
reikalavimo per pagrįstą laikotarpį, 
atlikėjas gali nutraukti teisių į šią 
fonogramą perdavimo arba atidavimo 
sutartį. Kai fonogramoje įrašytas daugelio 
atlikėjų atliekamas kūrinys, atlikėjai gali 
nutraukti savo perdavimo arba atidavimo 
sutartis tik kartu. Jei perdavimo arba 
atidavimo sutartis nutraukiama pagal 
pirmąjį ar antrąjį sakinį, fonogramos 
gamintojo teisės į šią fonogramą 
nebegalioja.

Or. en

Pagrindimas

Nederėtų reikalauti, kad gamintojas siūlytų pirkti arba pateiktų visas fonogramos versijas.  
Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad gamintojas privalo pateikti bent vieną versiją, ir nurodoma, 
kad, jei gamintojas nesiūlo ir nepateikia bent vienos versijos, atlikėjas gali iš jo pareikalauti 
tai padaryti, o jei gamintojas to neatlieka arba nesutinka atlikti per pagrįstos trukmės 
laikotarpį, atlikėjas gali nutraukti teisių į šią fonogramą perleidimo sutartį.

Pakeitimas 93
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei, praėjus momentui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, 
nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo 
arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos 
kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai 
pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, 

6. Jei, praėjus momentui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, 
nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo 
arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos 
kūrėjas nebesiūlo parduoti bent vienos
fonogramos versijos pakankamo kiekio 
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pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, 
kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų 
pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu 
laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo 
arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje 
įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas 
kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo 
perdavimo arba atidavimo sutartis tik 
kartu. Jei perdavimo arba atidavimo 
sutartis nutraukiama pagal pirmąjį ar 
antrąjį sakinį, fonogramos gamintojo teisės 
į fonogramą nebegalioja.

kopijų arba viešai pateikti, laidais ar 
belaidžiu būdu atitinkamų kopijų taip, kad 
visuomenės nariai galėtų gauti jas jų pačių 
pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, 
atlikėjas gali pareikalauti iš gamintojo tai 
padaryti. Jei gamintojas nesutinka 
įvykdyti šio reikalavimo per pagrįstos 
trukmės laikotarpį, atlikėjas gali nutraukti 
teisių į šį kūrinį perleidimo sutartį. Kai 
fonogramoje įrašytas daugelio atlikėjų 
atliekamas kūrinys, atlikėjai gali nutraukti 
savo perdavimo arba atidavimo sutartis tik 
kartu. Jei perdavimas arba perleidimas 
nutraukiamas pagal pirmąjį ar antrąjį 
sakinį, fonogramos gamintojo teisės į šią
fonogramą nebegalioja.

Or. de

Pagrindimas

Nederėtų reikalauti, kad fonogramos gamintojas siūlytų pirkti arba pateiktų visas fonogramos 
versijas. Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad gamintojas privalo pateikti bent vieną versiją, ir 
nurodoma, kad, jei gamintojas nesiūlo ir nepateikia bent vienos versijos, atlikėjas gali iš jo 
pareikalauti tai padaryti. Jei gamintojas nesutinka to padaryti per pagrįstą terminą, atlikėjas 
gali nutraukti teisių į šį kūrinį perleidimo sutartį.

Pakeitimas 94
Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei, praėjus momentui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, 
nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo 
arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos 
kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai 

6. Jei, praėjus momentui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, 
nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo 
arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos 
kūrėjas nebesiūlo parduoti bent vienos 
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pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, 
pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, 
kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų 
pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu 
laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo 
arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje 
įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas 
kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo 
perdavimo arba atidavimo sutartis tik 
kartu. Jei perdavimo arba atidavimo 
sutartis nutraukiama pagal pirmąjį ar 
antrąjį sakinį, fonogramos gamintojo teisės 
į fonogramą nebegalioja.

fonogramos versijos kopijų arba viešai 
pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, 
pakankamo kiekio bent vienos fonogramos 
versijos kopijų taip, kad visuomenės nariai 
galėtų gauti jas jų pačių pasirinktoje vietoje 
ar pasirinktu laiku, atlikėjas gali 
pareikalauti iš gamintojo tai padaryti, o 
jei gamintojas nesutinka įvykdyti šio 
reikalavimo per pagrįstą laikotarpį, 
atlikėjas gali nutraukti teisių į šią 
fonogramą perdavimo arba atidavimo 
sutartį. Kai fonogramoje įrašytas daugelio 
atlikėjų atliekamas kūrinys, atlikėjai gali 
nutraukti savo perdavimo arba atidavimo 
sutartis tik kartu. Jei perdavimo arba 
atidavimo sutartis nutraukiama pagal 
pirmąjį ar antrąjį sakinį, fonogramos 
gamintojo teisės į šią fonogramą 
nebegalioja.

Or. en

Pagrindimas

Nederėtų reikalauti, kad gamintojas siūlytų pirkti arba pateiktų visas fonogramos versijas.  
Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad gamintojas privalo pateikti bent vieną versiją, ir nurodoma, 
kad, jei gamintojas nesiūlo ir nepateikia bent vienos versijos, atlikėjas gali iš jo pareikalauti 
tai padaryti, o jei gamintojas to neatlieka arba nesutinka atlikti per pagrįstos trukmės 
laikotarpį, atlikėjas gali nutraukti teisių į šią fonogramą perleidimo sutartį.

Pakeitimas 95
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei, praėjus momentui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, 

6. Jei, praėjus momentui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, 
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nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo 
arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos 
kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai 
pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, 
pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, 
kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų 
pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu 
laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo 
arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje 
įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas 
kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo 
perdavimo arba atidavimo sutartis tik 
kartu. Jei perdavimo arba atidavimo 
sutartis nutraukiama pagal pirmąjį ar 
antrąjį sakinį, fonogramos gamintojo teisės 
į fonogramą nebegalioja.

nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo 
arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos 
kūrėjas nebesiūlo parduoti bent vienos 
fonogramos versijos kopijų arba viešai 
pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, 
pakankamo kiekio bent vienos fonogramos 
versijos kopijų taip, kad visuomenės nariai 
galėtų gauti jas jų pačių pasirinktoje vietoje 
ir pasirinktu laiku, atlikėjas gali 
pareikalauti iš gamintojo tai padaryti, o 
jei gamintojas nesutinka įvykdyti šio 
reikalavimo per pagrįstą laikotarpį, 
atlikėjas gali nutraukti teisių į šią 
fonogramą perdavimo arba atidavimo 
sutartį. Kai fonogramoje įrašytas daugelio 
atlikėjų atliekamas kūrinys, atlikėjai gali 
nutraukti savo perdavimo arba atidavimo 
sutartis tik kartu. Jei perdavimo arba 
atidavimo sutartis nutraukiama pagal 
pirmąjį ar antrąjį sakinį, fonogramos 
gamintojo teisės į šią fonogramą 
nebegalioja.

Or. en

Pagrindimas

Nederėtų reikalauti, kad gamintojas siūlytų pirkti arba pateiktų visas fonogramos versijas.  
Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad gamintojas privalo pateikti bent vieną versiją, ir nurodoma, 
kad, jei gamintojas nesiūlo ir nepateikia bent vienos versijos, atlikėjas gali iš jo pareikalauti 
tai padaryti, o jei gamintojas to neatlieka arba nesutinka atlikti per pagrįstos trukmės 
laikotarpį, atlikėjas gali nutraukti teisių į šią fonogramą perleidimo sutartį.

Pakeitimas 96
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Article 1 – point 4
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei, praėjus momentui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 

6. Jei praėjus momentui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
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padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, 
nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo 
arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos 
kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai 
pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, 
pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, 
kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų 
pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu 
laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo 
arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje 
įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas 
kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo 
perdavimo arba atidavimo sutartis tik 
kartu. Jei perdavimo arba atidavimo 
sutartis nutraukiama pagal pirmąjį ar 
antrąjį sakinį, fonogramos gamintojo teisės 
į fonogramą nebegalioja. 

padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB,
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, 
nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo 
arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos 
kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai 
pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, 
pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, 
kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų 
pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu 
laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo 
arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje 
įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas 
kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo 
perdavimo arba atidavimo sutartis 
individualiai arba kartu. Jei perdavimo 
arba atidavimo sutartis nutraukiama pagal 
pirmąjį ar antrąjį sakinį, fonogramos 
gamintojo teisės į fonogramą nebegalioja.

Or. en

Pagrindimas

Jei sutartis apima daug atlikėjų, nerealu reikalauti, kad jie veiktų kartu. Praėjus 50 metų nuo 
kūrinio įrašymo, likę gyvi atlikėjai gali net nežinoti kitų kartu dalyvavusių įrašant atlikėjų 
vardų arba neturėti galimybės susisiekti su tais atlikėjais per tinkamą terminą, arba neturėti 
galimybės susitarti su jais dėl bendrų veiksmų. Taigi būtina leisti imtis veiksmų individualiai.

Pakeitimas 97
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei, praėjus metams po to, kai pagal 3 
straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjo arba fonogramos gamintojo teisės 
į kūrinio įrašą arba fonogramą tampa 

Išbraukta.
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nebesaugomos, fonograma nepateikiama 
viešai, laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad 
visuomenės nariai galėtų jas gauti jų 
pačių pasirinktoje vietoje ir pasirinktu 
laiku, fonogramos gamintojo teisės į 
fonogramą ir atlikėjų teisės į jų kūrinio 
įrašus nustoja galioti.“

Or. en

Pagrindimas

„Naudok arba prarask“ išlyga skirta apsaugoti atlikėjų teises ir užtikrinti, kad įrašų 
gamintojai negalėtų nesąžiningai apriboti šių teisių. Šiuo tikslu 10a straipsnio 1 dalies 
pirmoje pastraipoje įtvirtinamos atitinkamos nuostatos, o pagal antros pastraipos nuostatas 
atlikėjai negauna jokios papildomos naudos, daugeliu atveju jie netgi atsiduria 
nepalankesnėje padėtyje.

Pakeitimas 98
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei, praėjus metams po to, kai pagal 3 
straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo 
arba fonogramos gamintojo teisės į kūrinio 
įrašą arba fonogramą tampa 
nebesaugomos, fonograma nepateikiama 
viešai, laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad 
visuomenės nariai galėtų jas gauti jų pačių 
pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, 
fonogramos gamintojo teisės į fonogramą 
ir atlikėjų teisės į jų kūrinio įrašus nustoja 
galioti.“

Jei praėjus penkeriems metams po to, kai 
pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti  šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo 
arba fonogramos gamintojo teisės į kūrinio 
įrašą arba fonogramą tampa 
nebesaugomos, fonograma nepateikiama 
viešai, laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad 
visuomenės nariai galėtų jas gauti jų pačių 
pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, 
fonogramos gamintojo teisės į fonogramą 
ir atlikėjų teisės į jų kūrinio įrašus nustoja 
galioti.

Or. en
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Pagrindimas

Nors palankiai vertinamas išlygos „naudok arba prarask“ taikymas, ši išlyga turėtų būti 
taikoma lanksčiau. Jeigu atlikėjui sugrąžinamos teisės, tai jam turėtų būti suteikta ir objektyvi 
galimybė pasinaudoti savo darbu prieš vėl prarandant šias teises. Todėl turėtų būti nustatytas 
parankesnis 5 metų laikotarpis, per kurį atlikėjai galėtų iš naujo pasinaudoti minėtąja 
galimybe.

Pakeitimas 99
Bert Doorn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei, praėjus metams po to, kai pagal 3 
straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo 
arba fonogramos gamintojo teisės į kūrinio 
įrašą arba fonogramą tampa 
nebesaugomos, fonograma nepateikiama 
viešai, laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad 
visuomenės nariai galėtų jas gauti jų pačių 
pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, 
fonogramos gamintojo teisės į fonogramą 
ir atlikėjų teisės į jų kūrinio įrašus nustoja 
galioti.“ 

Jei praėjus penkeriems metams po to, kai 
pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo 
arba fonogramos gamintojo teisės į kūrinio 
įrašą arba fonogramą tampa 
nebesaugomos, fonograma nepateikiama 
viešai, laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad 
visuomenės nariai galėtų jas gauti jų pačių 
pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, 
fonogramos gamintojo teisės į fonogramą 
ir atlikėjų teisės į jų kūrinio įrašus nustoja 
galioti.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų ilgesnio laikotarpio iki teisės tampa viešos.
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Pakeitimas 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei, praėjus metams po to, kai pagal 3 
straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo 
arba fonogramos gamintojo teisės į kūrinio 
įrašą arba fonogramą tampa 
nebesaugomos, fonograma nepateikiama 
viešai, laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad 
visuomenės nariai galėtų jas gauti jų pačių 
pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, 
fonogramos gamintojo teisės į fonogramą 
ir atlikėjų teisės į jų kūrinio įrašus nustoja 
galioti.“

Jei praėjus penkeriems metams po to, kai 
pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo 
arba fonogramos gamintojo teisės į kūrinio 
įrašą arba fonogramą tampa 
nebesaugomos, fonograma nepateikiama 
viešai, laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad 
visuomenės nariai galėtų jas gauti jų pačių 
pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, 
fonogramos gamintojo teisės į fonogramą 
ir atlikėjų teisės į jų kūrinio įrašus nustoja 
galioti.

Or. en

Pagrindimas

Kad naujasis įrašo naudojimo laikotarpis būtų veiksmingas, po to, kai atlikėjo teisės jam 
grąžintos, reikia, kad atlikėjui būtų suteikta galimybė pradėti naują atitinkamo kūrinio 
naudojimo laikotarpį. Vieneri metai – pernelyg trumpas laikotarpis, kad atlikėjas atgautų 
savo teises į kūrinį, sudarytų sutartį su nauju gamintoju ir paskelbtu savo kūrinį viešai. Five 
years is a more reasonable time-frame.

Pakeitimas 101
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei, praėjus metams po to, kai pagal 3 
straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 

Jei praėjus penkeriems metams po to, kai 
pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
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padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo 
arba fonogramos gamintojo teisės į kūrinio 
įrašą arba fonogramą tampa 
nebesaugomos, fonograma nepateikiama 
viešai, laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad 
visuomenės nariai galėtų jas gauti jų pačių 
pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, 
fonogramos gamintojo teisės į fonogramą 
ir atlikėjų teisės į jų kūrinio įrašus nustoja 
galioti.“

padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo 
arba fonogramos gamintojo teisės į kūrinio 
įrašą arba fonogramą tampa 
nebesaugomos, fonograma nepateikiama 
viešai, laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad 
visuomenės nariai galėtų jas gauti jų pačių 
pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, 
fonogramos gamintojo teisės į fonogramą 
ir atlikėjų teisės į jų kūrinio įrašus nustoja 
galioti.

Or. en

Pagrindimas

Nors palankiai vertinamas išlygos „naudok arba prarask“ taikymas, ši išlyga turėtų būti 
taikoma lanksčiau. Jeigu atlikėjui sugrąžinamos teisės, tai jam turėtų būti suteikta ir objektyvi 
galimybė pasinaudoti savo darbu prieš vėl prarandant šias teises. Todėl turėtų būti nustatytas 
parankesnis 5 metų laikotarpis, per kurį atlikėjai galėtų iš naujo pasinaudoti minėtąja 
galimybe.

Pakeitimas 102
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jei atlikėjas turi teisę gauti 
pasikartojančius mokėjimus, iš šių 
mokėjimų neatskaičiuojama išmokėtas 
avansas ar sutartyje nustatyti atskaitymai 
nuo momento, kai pagal 3 straipsnį be 
pakeitimų, padarytų šia direktyva [// 
įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos 
numerį]/EB atlikėjo teisės tampa 
nebesaugomos.

Or. en
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Pagrindimas

Ši nuostata ypač svarbi siekiant užtikrinti, kad atlikėjams būtų sumokėti visi jiems už pratęstą 
laikotarpį priklausantys honorarai, jeigu įrašų bendrovė atsisakytų mokėti honorarą
remdamasi tuo, kad dar neatgautas artistams sumokėtas avansas. Nepatvirtinus šios naujos 
nuostatos, apsaugos laikotarpio pratęsimas galų gale būtų naudingas tik mažai daliai 
pagrindinių artistų.

Pakeitimas 103
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių užtikrinti, kad atlikėjui, kuris 
perdavė savo išskirtines teises gamintojui 
už pasikartojančias išmokas, per pratęstą 
laikotarpį būtų mokama visa sutartinio 
honoraro ar atlyginimo suma, 
neatskaitant mokėjimo avansu arba 
neatliekant sutartimi nustatytų 
atskaitymų. 

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata ypač svarbi siekiant užtikrinti, kad atlikėjams būtų sumokėti visi jiems už pratęstą 
laikotarpį priklausantys honorarai, jeigu įrašų bendrovė atsisakytų mokėti honorarą 
remdamasi tuo, kad dar neatgautas artistams sumokėtas avansas. Nepatvirtinus šios naujos 
nuostatos, apsaugos laikotarpio pratęsimas galų gale būtų naudingas tik mažai daliai 
pagrindinių artistų.
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Pakeitimas 104
Nicolae Vlad Popa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2006/116/EB
1 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Muzikos kūrinio su žodžiais apsaugos 
terminas baigiasi praėjus 70 metų nuo 
ilgiausiai išgyvenusio iš toliau išvardytų 
asmenų mirties nepriklausomai nuo to, ar 
šie asmenys laikomi bendraautoriais, ar ne;
šie asmenys yra žodžių autorius ir 
kompozitorius.“

Muzikos kūrinio su žodžiais apsaugos 
terminas baigiasi mirus autoriaus 
trečiosiojo laipsnio paveldėtojui arba
praėjus 70 metų nuo ilgiausiai išgyvenusio 
iš toliau išvardytų asmenų mirties, 
atsižvelgiant į tai, kuri data sukanka 
vėliau, nepriklausomai nuo to, ar šie 
asmenys laikomi bendraautoriais, ar ne; šie 
asmenys yra žodžių autorius ir 
kompozitorius.

Or. en

Pagrindimas

Reikia ilgesnio apsaugos laikotarpio siekiant užtikrinti, kad autoriaus paveldėtojai turėtų 
tinkamą naudą.  Būtina užtikrinti, kad iki trečiojo laipsnio paveldėtojai naudotųsi savo 
teisėmis.

Pakeitimas 105
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2006/116/EB
1 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Muzikos kūrinio su žodžiais apsaugos 
terminas baigiasi praėjus 70 metų nuo 
ilgiausiai išgyvenusio iš toliau išvardytų 
asmenų mirties nepriklausomai nuo to, ar 
šie asmenys laikomi bendraautoriais, ar 
ne; šie asmenys yra žodžių autorius ir 

„Muzikos kūrinio su žodžiais apsaugos 
terminas baigiasi praėjus 70 metų nuo 
ilgiausiai išgyvenusio iš toliau išvardytų 
asmenų mirties; šie asmenys yra žodžių 
autorius ir kompozitorius.
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kompozitorius.“

Or. en

Pagrindimas

Tikslinga, kad muzikos kūrinio su žodžiais autorių teisės nustotu galioti vienu metu ir 
muzikos, ir žodžių autoriui. Tačiau kai muzika ir žodžiai sujungti atsitiktinai, tačiau jie buvo 
sukurti atskirai, jiems išlieka savi autorių teisių apsaugos laikotarpiai ir suteikiama galimybė 
gauti tolesnes kombinacijas (kaip. pvz., dažnai būna himnų atvejais).

Pakeitimas 106
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įterpiamas šis straipsnis

„2a straipsnis
Ne vėliau kaip iki *, ir toliau kas ketveri 
metaiKomisija pateikia šios direktyvos 
taikymo ir jos poveikio ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui, kurioje, inter alia, remdamasi 
valstybių narių pateikta informacija, 
apsvarsto priemonių, kurių buvo imtasi, 
veiksmingumą, kai ši direktyva buvo 
peržiūrėta atsižvelgiant į siekiamus 
tikslus. Komisija ypač ištiria, ar teisių 
apsaugos laikotarpio pratęsimas turėjo 
teigiamą poveikį atlikėjų socialinei 
padėčiai ir muzikinei kūrybai, taip pat ar 
papildomos priemonės buvo tinkamos 
siekiant šių tikslų.
Treji metai nuo šios direktyvos perkėlimo datos.“

Or. en
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