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Grozījums Nr. 3
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
-

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida šo Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Nav pamatojuma autortiesību termiņa pagarināšanai tādā veidā, kā to ierosina Komisija, jo 
tas nepavisam neuzlabos izpildītāju sociālo un māksliniecisko stāvokli. Tas drīzāk palielinās 
fonogrammu producentu peļņu. Ierosinātā direktīva ir viens no sliktākajiem piemēriem īpašu 
interešu aizstāvībai un tā nopietni kaitēs jauninājumiem un radošajiem centieniem Eiropā.

Grozījums Nr. 4
Katalin Lévai

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar 2006. gada 12. decembra 
Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un 
dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem 
izpildītāju un fonogrammu producentu 
aizsardzības termiņš ir 50 gadi. 

(1) Saskaņā ar 2006. gada 12. decembra 
Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un 
dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem 
izpildītāju, fonogrammu un filmu
producentu aizsardzības termiņš ir 50 gadi.

Or. en

Pamatojums

ES arī turpmāk ierakstu un filmu producentiem jāparedz viens un tas pats blakustiesību 
aizsardzības termiņš.  ES nav ne politisku, ne ekonomisku, ne ar kultūru saistītu iemeslu 
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aizsargāt skaņu ierakstus ilgāk nekā filmas. Nav nekāda pamatojuma tam, ka ES filmas tiks 
aizsargātas 50 gadus, bet skaņu ieraksti — 95 gadus.

Grozījums Nr. 5
Katalin Lévai

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Attiecībā uz filmu producentiem šis 
laikposms sākas ar filmas pirmo fiksāciju 
vai ar tās publicēšanu, vai arī 
publiskošanu 50 gadu laikā pēc fiksācijas.

Or. en

Pamatojums

ES arī turpmāk ierakstu un filmu producentiem jāparedz viens un tas pats blakustiesību 
aizsardzības termiņš. ES nav ne politisku, ne ekonomisku, ne ar kultūru saistītu iemeslu 
aizsargāt skaņu ierakstus ilgāk nekā filmas. Nav nekāda pamatojuma tam, ka ES filmas tiks 
aizsargātas 50 gadus, bet skaņu ieraksti — 95 gadus. 

Grozījums Nr. 6
Bert Doorn

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) 
(5) Izpildītāji parasti uzsāk karjeru jaunībā, 
un pašreizējais 50 gadu aizsardzības 
termiņš, kas attiecas uz fonogrammās 
fiksētiem izpildījumiem un fonogrammām, 
bieži vien nenodrošina šo darbu 
aizsardzību izpildītāju visas dzīves garumā.
Tāpēc izpildītāji saskaras ar ienākumu 
trūkumu mūža nogalē. Turklāt bieži vien 
izpildītāji nevar izmantot savas tiesības, lai 
novērstu vai ierobežotu aizskarošu viņu 

(5) Izpildītāji parasti uzsāk karjeru jaunībā, 
un pašreizējais 50 gadu aizsardzības 
termiņš, kas attiecas uz fonogrammās 
fiksētiem izpildījumiem un fonogrammām, 
bieži vien nenodrošina šo darbu 
aizsardzību izpildītāju visas dzīves garumā. 
Tāpēc izpildītāji saskaras ar ienākumu 
trūkumu mūža nogalē. Turklāt bieži vien 
izpildītāji nevar izmantot savas tiesības, lai 
novērstu vai ierobežotu aizskarošu viņu 
darbu izmantošanu viņu dzīves laikā. 
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darbu izmantošanu viņu dzīves laikā. Tāpēc ar šo direktīvu tiek paredzēts 
režīms, saskaņā ar kuru darba 
aizsardzības termiņš beidzas vai nu 
50 gadus pēc fiksācijas, vai 
publiskošanas, vai arī pēc izpildītāja 
nāves atkarībā no tā, kas ir ilgāk.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ar 3. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 7
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Izpildītāji parasti uzsāk karjeru jaunībā, 
un pašreizējais 50 gadu aizsardzības 
termiņš, kas attiecas uz fonogrammās 
fiksētiem izpildījumiem un 
fonogrammām, bieži vien nenodrošina šo 
darbu aizsardzību izpildītāju visas dzīves 
garumā. Tāpēc izpildītāji saskaras ar 
ienākumu trūkumu mūža nogalē. Turklāt 
bieži vien izpildītāji nevar izmantot savas 
tiesības, lai novērstu vai ierobežotu 
aizskarošu viņu darbu izmantošanu viņu 
dzīves laikā.

(5) Izpildītāji parasti uzsāk karjeru jaunībā, 
un pašreizējais 50 gadu aizsardzības 
termiņš, kas attiecas uz izpildījumu 
fiksāciju, bieži vien nenodrošina šo darbu 
aizsardzību izpildītāju visas dzīves garumā. 
Tāpēc izpildītāji saskaras ar ienākumu 
trūkumu mūža nogalē. Turklāt bieži vien 
izpildītāji nevar izmantot savas tiesības, lai 
novērstu vai ierobežotu aizskarošu viņu 
darbu izmantošanu viņu dzīves laikā.

Or. en

Pamatojums

Veicot direktīvas labojumus, ir jāatzīst un jāatspoguļo visu izpildītāju radošais ieguldījums. 
Lai to nodrošinātu, ir jāpaplašina priekšlikuma darbības joma tā, lai arī audiovizuālie 
izpildītāji gūtu labumu no autortiesību aizsardzības termiņa pagarinājuma. Tāpēc tiek 
ierosināts svītrot nošķīrumu starp izpildījuma fiksāciju fonogrammā vai citā veidā. (Saistīts ar 
Direktīvas 2006/116/EK 3. panta 1. punktu grozījumu.)
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Grozījums Nr. 8
Renate Weber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Izpildītāji parasti uzsāk karjeru jaunībā, 
un pašreizējais 50 gadu aizsardzības 
termiņš, kas attiecas uz fonogrammās 
fiksētiem izpildījumiem un 
fonogrammām, bieži vien nenodrošina šo 
darbu aizsardzību izpildītāju visas dzīves 
garumā. Tāpēc izpildītāji saskaras ar 
ienākumu trūkumu mūža nogalē. Turklāt 
bieži vien izpildītāji nevar izmantot savas 
tiesības, lai novērstu vai ierobežotu 
aizskarošu viņu darbu izmantošanu viņu 
dzīves laikā.

(5) Izpildītāji parasti uzsāk karjeru jaunībā, 
un pašreizējais 50 gadu aizsardzības 
termiņš, kas attiecas uz izpildījumu 
fiksāciju, bieži vien nenodrošina šo darbu 
aizsardzību izpildītāju visas dzīves garumā. 
Tāpēc izpildītāji saskaras ar ienākumu 
trūkumu mūža nogalē. Turklāt bieži vien 
izpildītāji nevar izmantot savas tiesības, lai 
novērstu vai ierobežotu aizskarošu viņu 
darbu izmantošanu viņu dzīves laikā.

Or. en

Pamatojums

Veicot direktīvas labojumus, ir jāatzīst un jāatspoguļo visu izpildītāju radošais ieguldījums. 
Lai to nodrošinātu, ir jāpaplašina priekšlikuma darbības joma tā, lai arī audiovizuālie 
izpildītāji gūtu labumu no autortiesību aizsardzības termiņa pagarinājuma. Tāpēc tiek 
ierosināts svītrot nošķīrumu starp izpildījuma fiksāciju fonogrammā vai citā veidā. (Saistīts ar 
Direktīvas 2006/116/EK 3. panta 1. punktu grozījumu.)

Grozījums Nr. 9
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lūdz Komisijai uzsākt ietekmes 
novērtējuma procedūru attiecībā uz 
audiovizuālo nozari, kā Komisija jau to ir 
darījusi attiecībā uz mūzikas nozari, lai 
apsvērtu, vai, iespējams, nepieciešama 
audiovizuālās nozares producentu un 
raidorganizāciju autortiesību aizsardzības 
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termiņa pagarināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Komisijai jāsāk ietekmes 
novērtējuma procedūra, lai apsvērtu, vai 
ir nepieciešama pašreiz audiovizuālajā 
nozarē piemērojamā aizsardzības termiņa 
pagarināšana (attiecībā uz māksliniekiem, 
izpildītājiem, producentiem un 
raidorganizācijām).

Or. en

Pamatojums

Komisija nav veikusi nopietnu ietekmes novērtējumu pirms priekšlikuma iesniegšanas, tostarp 
neapstiprinot, kam būs jāmaksā mūzikas nozarei par pieprasīto atlīdzību pēc autortiesību 
aizsardzības termiņa pagarināšanas. 

Ir jāparedz jauns ietekmes novērtējums, lai izpētītu, vai ir patiesa vajadzība pagarināt 
aizsardzības termiņu audiovizuālajā nozarē.

Grozījums Nr. 11
Ignasi Guardans Cambó

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lūdz Komisijai uzsākt ietekmes 
novērtējuma procedūru par stāvokli 
audiovizuālajā nozarē, kā Komisija jau to 
ir darījusi attiecībā uz mūzikas nozari, lai 
apsvērtu, vai, iespējams, nepieciešama 
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autortiesību aizsardzības termiņa 
pagarināšana audiovizuālajā nozarē 
(mākslinieki, izpildītāji, producenti un 
raidorganizācijas).

Or. en

Grozījums Nr. 12
Bert Doorn

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ aizsardzības termiņš izpildījumu 
fiksācijām un fonogrammām jāpagarina 
līdz 95 gadiem pēc fonogrammas un tajā 
fiksētā izpildījuma publicēšanas. Ja 
fonogramma vai fonogrammā fiksētais 
izpildījums netiek publicēts pirmo 50 gadu 
laikā, tad fonogrammas aizsardzības 
termiņš ilgst 95 gadus, sākot no dienas, 
kad tā pirmoreiz publiskota.

svītrots

Or. en

Pamatojums

No aizsardzības termiņa pagarināšanas vien visvairāk labumu gūtu uzņēmējsabiedrības un 
slaveni mākslinieki. Turklāt pirms ierosināt šī termiņa pagarināšanu nav pietiekami apsvērts 
jautājums par to, kā tas ietekmēs patērētāju un raidorganizāciju izmaksas, kas šī 
pagarinājuma dēļ varētu pieaugt. Ar ierosināto grozījumu mēģināts saskaņot tiesību 
īpašnieku un lietotāju intereses.
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Grozījums Nr. 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ aizsardzības termiņš izpildījumu 
fiksācijām un fonogrammām jāpagarina 
līdz 95 gadiem pēc fonogrammas un tajā 
fiksētā izpildījuma publicēšanas. Ja 
fonogramma vai fonogrammā fiksētais 
izpildījums netiek publicēts pirmo 50 gadu 
laikā, tad fonogrammas aizsardzības 
termiņš ilgst 95 gadus, sākot no dienas, 
kad tā pirmoreiz publiskota.

svītrots

Or. en

Pamatojums

No aizsardzības termiņa pagarināšanas visvairāk labumu gūtu uzņēmējsabiedrības un slaveni 
mākslinieki. Mākslinieku ieņēmumi ir galvenokārt līgumu, nevis autortiesību jautājums. 
Patiesībā atbilstīgi šim priekšlikumam māksliniekiem iekasētajos licenču maksājumos, kas 
nekad nemainās, būtu jādalās ar daudziem citiem šo tiesību subjektiem. Turklāt pirms 
ierosināt šī termiņa pagarināšanu nav pietiekami apsvērts jautājums par to, kā tas ietekmēs 
patērētāju un raidorganizāciju izmaksas, kas šī pagarinājuma dēļ varētu pieaugt.

Grozījums Nr. 14
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ aizsardzības termiņš izpildījumu 
fiksācijām un fonogrammām jāpagarina 
līdz 95 gadiem pēc fonogrammas un tajā 
fiksētā izpildījuma publicēšanas. Ja 
fonogramma vai fonogrammā fiksētais 
izpildījums netiek publicēts pirmo 50 gadu 
laikā, tad fonogrammas aizsardzības 
termiņš ilgst 95 gadus, sākot no dienas, 

(7) Tādēļ aizsardzības termiņš izpildījumu 
fiksācijām jāpagarina. Ja izpildītājs vēl ir 
dzīvs, beidzoties pašreizējam aizsardzības 
termiņam saskaņā ar Direktīvu 
2006/116/EK, izpildītāja tiesības jāturpina 
aizsargāt izpildītāja dzīves laikā.
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kad tā pirmoreiz publiskota.

Or. en

Pamatojums

Pagarināšana jāpiemēro tikai attiecībā uz izpildītājiem un tikai līdz viņu nāvei. Priekšlikums 
atspoguļo spēkā esošos Grieķijas tiesību aktus, kas nav harmonizēti. Komisija ir norādījusi, 
ka tā atteikusies ierosināt izpildes procedūru pret Grieķiju, jo tā uzskata, ka Grieķijas tiesību 
aktos paredzētie noteikumi nodrošina lielākas priekšrocības nekā spēkā esošie tiesību akti. 
Nav pamatota fonogrammu producentu tiesību aizsardzību pagarināšana; fiksētais 50 gadu 
termiņš ir vairāk nekā pietiekami ilgs laika posms, lai atpelnītu jebkādus ieguldījumus. 

Grozījums Nr. 15
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ aizsardzības termiņš izpildījumu 
fiksācijām un fonogrammām jāpagarina 
līdz 95 gadiem pēc fonogrammas un tajā 
fiksētā izpildījuma publicēšanas. Ja 
fonogramma vai fonogrammā fiksētais 
izpildījums netiek publicēts pirmo 50 gadu 
laikā, tad fonogrammas aizsardzības 
termiņš ilgst 95 gadus, sākot no dienas, 
kad tā pirmoreiz publiskota.

(7) Tādēļ aizsardzības termiņš izpildījumu 
fiksācijām jāpagarina līdz 95 gadiem, sākot 
ar attiecīgā autortiesību aizsardzības 
termiņa spēkā stāšanās brīdi.

Or. en

Pamatojums

Veicot direktīvas labojumus, ir jāatzīst un jāatspoguļo visu izpildītāju radošais ieguldījums. 
Lai to nodrošinātu, ir jāpaplašina priekšlikuma darbības joma tā, lai arī audiovizuālie 
izpildītāji gūtu labumu no autortiesību aizsardzības termiņa pagarinājuma. Tāpēc tiek 
ierosināts svītrot nošķīrumu starp izpildījuma fiksāciju fonogrammā vai citā veidā. (Saistīts ar 
Direktīvas 2006/116/EK 3. panta 1. punktu grozījumu.)
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Grozījums Nr. 16
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ aizsardzības termiņš izpildījumu 
fiksācijām un fonogrammām jāpagarina 
līdz 95 gadiem pēc fonogrammas un tajā 
fiksētā izpildījuma publicēšanas. Ja 
fonogramma vai fonogrammā fiksētais 
izpildījums netiek publicēts pirmo 50 gadu 
laikā, tad fonogrammas aizsardzības 
termiņš ilgst 95 gadus, sākot no dienas, 
kad tā pirmoreiz publiskota.

(7) Tādēļ gadījumā, ja atalgojums nav 
atbilstošs, jābūt iespējai aizsardzības 
termiņu izpildījumu fiksācijām pagarināt
līdz 95 gadiem. Šāda pagarinājuma 
piemērošanas tiesības piekrīt izpildītājam 
vai viņa mantiniekiem un tās jāpiesaka 
Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā. Ir 
jāizstrādā vienkārši noteikumi par to, ka 
pagarinājumu var piešķirt, pamatojoties 
uz principu „no pirmā acu uzmetiena”.

Or. en

Pamatojums

Ar šo tiek ierosināts izveidot tādu pagarinājumu reģistrācijas sistēmu, kuri piešķirti saistībā 
ar neatbilstošu atalgojumu, lai samazinātu pagarinājumus un saglabātu to atbilstību 
vajadzībai un iespējamai lietderībai.

Grozījums Nr. 17
Renate Weber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ aizsardzības termiņš izpildījumu 
fiksācijām un fonogrammām jāpagarina 
līdz 95 gadiem pēc fonogrammas un tajā 
fiksētā izpildījuma publicēšanas. Ja 
fonogramma vai fonogrammā fiksētais 
izpildījums netiek publicēts pirmo 50 gadu 
laikā, tad fonogrammas aizsardzības 
termiņš ilgst 95 gadus, sākot no dienas, kad 
tā pirmoreiz publiskota.

(7) Tādēļ aizsardzības termiņš izpildījumu 
fiksācijām un ierakstiem jāpagarina līdz 
95 gadiem pēc ieraksta un tajā fiksētā 
izpildījuma publicēšanas. Ja ieraksta vai
tajā fiksētais izpildījums netiek publicēts 
pirmo 50 gadu laikā, tad fonogrammas 
aizsardzības termiņš ilgst 95 gadus, sākot 
no dienas, kad tā pirmoreiz publiskota.
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Or. en

Pamatojums

Veicot direktīvas labojumus, ir jāatzīst un jāatspoguļo visu izpildītāju radošais ieguldījums. 
Lai to nodrošinātu, ir jāpaplašina priekšlikuma darbības joma tā, lai arī audiovizuālie 
izpildītāji gūtu labumu no autortiesību aizsardzības termiņa pagarinājuma. Tāpēc tiek 
ierosināts svītrot nošķīrumu starp izpildījuma fiksāciju fonogrammā vai citā veidā. (Saistīts ar 
Direktīvas 2006/116/EK 3. panta 1. punktu grozījumu.)

Grozījums Nr. 18
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Pagarināto autortiesību periodā jābūt 
tiesību licencēm. Turklāt ir jābūt brīvām 
tiesību licencēm attiecībā uz konkrētiem 
gadījumiem, kad fonogrammu publiski 
atskaņo vai dara to zināmu klātesošajai 
publikai pasākumos, kuros paredzētais 
dalībnieku skaits nepārsniedz 
250 cilvēkus. Nedrīkst paredzēt 
maksājumu par kopēšanu privātām 
vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir saderīgs vai nu ar šo Komisijas priekšlikumu vai ar pagarinājuma 
reģistrācijas tipu. Lai nodrošinātu plašāku labumu, uz pagarinājumu jāattiecina tiesību 
licences. Šādos gadījumos vēl ir jāvienojas par autoratlīdzību. Tiek ierosināts automātiski 
piešķirt dažas brīvas licences, lai ļautu organizēt „naktis sešdesmito gadu mūzikas skaņās” 
un tamlīdzīgus pasākumus, ko labprāt izmanto nelieliem privātiem sarīkojumiem vai līdzekļu 
vākšanai labdarībai. 
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Grozījums Nr. 19
Katalin Lévai

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Filmas pirmās fiksācijas producenta 
tiesības arī jāpagarina līdz 95 gadiem, 
sākot no filmas publiskošanas. Ja filma 
netiek publicēta pirmo 50 gadu laikā, tad 
aizsardzības termiņš ilgst 95 gadus, sākot 
no dienas, kad tā pirmoreiz publiskota.

Or. en

Pamatojums

ES arī turpmāk ierakstu un filmu producentiem jāparedz viens un tas pats blakustiesību 
aizsardzības termiņš. ES nav ne politisku, ne ekonomisku, ne ar kultūru saistītu iemeslu 
aizsargāt skaņu ierakstus ilgāk nekā filmas. Tādēļ arī filmu producentu tiesību aizsardzības 
termiņš ir jāpagarina no 50 līdz 95 gadiem.

Grozījums Nr. 20
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Stājoties līgumattiecībās ar 
fonogrammu producentu, izpildītājiem 
parasti nākas nodot fonogrammas 
producentam sava izņēmuma tiesības 
saistībā ar izpildījuma fiksācijas 
reproducēšanu, izplatīšanu, iznomāšanu 
un pieejamības nodrošināšanu. Pretī 
izpildītāji saņem autoratlīdzības avansu 
un nākamos maksājumus saņem tikai tad, 
kad fonogrammas producents ir atguvis 
izdevumus par sākotnējo avansu un veicis 
jebkādus līgumā paredzētos atvilkumus. 
Pavadošie izpildītāji, kas netiek iekļauti 
darbinieku sarakstā („mazpazīstami 

svītrots
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izpildītāji”), parasti nodod savas 
izņēmuma tiesības pret vienreizēju 
(maksājums, ko neveic atkārtoti) 
atlīdzību. 

Or. en

Pamatojums

Uzskata, ka reģistrācijas sistēmā tas nav jāiekļauj.

Grozījums Nr. 21
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Stājoties līgumattiecībās ar 
fonogrammu producentu, izpildītājiem 
parasti nākas nodot fonogrammas 
producentam sava izņēmuma tiesības 
saistībā ar izpildījuma fiksācijas 
reproducēšanu, izplatīšanu, iznomāšanu un 
pieejamības nodrošināšanu. Pretī izpildītāji 
saņem autoratlīdzības avansu un nākamos 
maksājumus saņem tikai tad, kad 
fonogrammas producents ir atguvis 
izdevumus par sākotnējo avansu un veicis 
jebkādus līgumā paredzētos atvilkumus. 
Pavadošie izpildītāji, kas netiek iekļauti 
darbinieku sarakstā („mazpazīstami 
izpildītāji”), parasti nodod savas izņēmuma 
tiesības pret vienreizēju (maksājums, ko 
neveic atkārtoti) atlīdzību.

(8) Stājoties līgumattiecībās ar 
fonogrammu producentu, izpildītājiem 
parasti nākas nodot fonogrammas 
producentam sava izņēmuma tiesības 
saistībā ar izpildījuma fiksācijas 
reproducēšanu, izplatīšanu, iznomāšanu un 
pieejamības nodrošināšanu. Pretī izpildītāji 
saņem autoratlīdzības avansu un nākamos 
maksājumus saņem tikai tad, kad 
fonogrammas producents ir atguvis 
izdevumus par sākotnējo avansu un veicis 
jebkādus līgumā paredzētos atvilkumus. 
Pavadošie izpildītāji, kas netiek iekļauti 
darbinieku sarakstā („mazpazīstami 
izpildītāji”), kā arī daži citi izpildītāji, kas 
iekļauti darbinieku sarakstā („slaveni 
izpildītāji”), parasti nodod savas izņēmuma 
tiesības pret vienreizēju (maksājums, ko 
neveic atkārtoti) atlīdzību.

Or. en

Pamatojums

Daži izpildītāji, kas iekļauti darbinieku sarakstā kā „slaveni izpildītāji”, nodod savas 
izņēmuma tiesības pret vienreizēju maksājumu. Arī šiem izpildītājiem jāgūst labums no 
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papildu atlīdzības.

Grozījums Nr. 22
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Juridiskās noteiktības labad jāparedz, 
ka, ja nav skaidras norādes par pretējo, tie 
līgumi par izpildījuma fiksācijas tiesību 
nodošanu vai piešķiršanu, kas noslēgti 
pirms dienas, kad dalībvalstīm jāpieņem 
šo direktīvu īstenojošie pasākumi, paliek 
spēkā arī pagarinātajā termiņā. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Uzskata, ka reģistrācijas sistēmā tas nav jāiekļauj, jo rada iespēju sākt atkārtotas sarunas.

Grozījums Nr. 23
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Juridiskās noteiktības labad jāparedz, 
ka, ja nav skaidras norādes par pretējo, tie 
līgumi par izpildījuma fiksācijas tiesību 
nodošanu vai piešķiršanu, kas noslēgti 
pirms dienas, kad dalībvalstīm jāpieņem 
šo direktīvu īstenojošie pasākumi, paliek 
spēkā arī pagarinātajā termiņā.

(9) Lai nodrošinātu to, ka izpildītāji un 
nevis ierakstu producenti gūst labumu no 
pagarinātā termiņa, jāparedz, ka jebkurš 
noslēgtais līgums, kas liecina par jebkādu 
autortiesību aizsardzības termiņa 
pagarinājumu, neietekmē periodu, kas 
pagarināts no 50 gadiem līdz dzīves 
beigām. 

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 24
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu, ka izpildītāji, kuri 
nodevuši izņēmuma tiesības fonogrammu 
producentiem pirms aizsardzības termiņa 
pagarināšanas, gūtu labumu no šādas 
pagarināšanas, nepieciešams ieviest 
virkni papildu pārejas pasākumu. Šie 
pasākumi piemērojami līgumiem, kas 
noslēgti starp izpildītājiem un 
fonogrammu producentiem un kas paliek 
spēkā pagarinātajā termiņā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Uzskata, ka reģistrācijas sistēmā tas nav jāiekļauj.
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Grozījums Nr. 25
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pirmais papildu pārejas pasākums 
paredzētu, ka fonogrammu producentiem 
ir pienākums vismaz reizi gadā atvēlēt 
mazākais 20 procentus no ieņēmumiem, 
kas izriet no izņēmuma tiesībām izplatīt, 
reproducēt un publiskot fonogrammas, 
kas, ja netiktu pagarināts aizsardzības 
termiņš, likumīgas publicēšanas vai 
likumīgas publiskošanas rezultātā būtu 
neizsargāti darbi. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Uzskata, ka reģistrācijas sistēmā tas nav jāiekļauj, lai gan tas nav nesavienojams. Tomēr, 
ņemot vērā nelielos apjomus, šķiet, ka tas nav lietderīgi.

Grozījums Nr. 26
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pirmais papildu pārejas pasākums 
paredzētu, ka fonogrammu producentiem ir 
pienākums vismaz reizi gadā atvēlēt 
mazākais 20 procentus no ieņēmumiem, 
kas izriet no izņēmuma tiesībām izplatīt, 
reproducēt un publiskot fonogrammas, kas, 
ja netiktu pagarināts aizsardzības termiņš, 
likumīgas publicēšanas vai likumīgas 
publiskošanas rezultātā būtu neizsargāti 
darbi.

(11) Pirmais papildu pārejas pasākums 
paredzētu, ka fonogrammu producentiem ir 
pienākums vismaz reizi gadā atvēlēt 
mazākais 20 procentus no ieņēmumiem, 
kas izriet no izņēmuma tiesībām izplatīt, 
reproducēt un publiskot fonogrammas, pēc 
tam, kad ir atskaitītas visas izmaksas, 
kuras ir tieši saistītas ar konkrēto 
fonogrammu pagarinātā autortiesību 
aizsardzības termiņa pārvaldību, kas, ja 
netiktu pagarināts aizsardzības termiņš, 
likumīgas publicēšanas vai likumīgas 



PE416.322v02-00 18/86 AM\757970LV.doc

LV

publiskošanas rezultātā būtu neizsargāti 
darbi.

Or. en

Pamatojums

Ir loģiski, ja fonogrammu producenti pirms naudas pārskaitīšanas izpildītājiem var atskaitīt 
izmaksas, kas ir tieši saistītas ar konkrēto fonogrammu pagarinātā autortiesību aizsardzības 
termiņa pārvaldību. Piemēram, te varētu ietilpt PVN maksājumi, pamatotas izmaksas saistībā 
ar autoratlīdzību un īpašumtiesībām, producēšanu, izplatīšanu un realizāciju un citas 
saimnieciskās darbības izmaksas, bet tikai tās, kuras tieši saistītas ar pagarināto termiņu.

Grozījums Nr. 27
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pirmais papildu pārejas pasākums 
paredzētu, ka fonogrammu producentiem ir 
pienākums vismaz reizi gadā atvēlēt 
mazākais 20 procentus no ieņēmumiem, 
kas izriet no izņēmuma tiesībām izplatīt, 
reproducēt un publiskot fonogrammas, kas, 
ja netiktu pagarināts aizsardzības termiņš, 
likumīgas publicēšanas vai likumīgas 
publiskošanas rezultātā būtu neizsargāti 
darbi.

(11) Pirmais papildu pārejas pasākums 
paredzētu, ka fonogrammu producentiem ir 
pienākums vismaz reizi gadā atvēlēt 
mazākais 20 procentus no tīrajiem
ieņēmumiem, kas izriet no izņēmuma 
tiesībām izplatīt, reproducēt un publiskot 
fonogrammas, kas, ja netiktu pagarināts 
aizsardzības termiņš, likumīgas 
publicēšanas vai likumīgas publiskošanas 
rezultātā būtu neizsargāti darbi. 

Or. de

Pamatojums

Ir loģiski, ja fonogrammu producenti pirms naudas pārskaitīšanas izpildītājiem var atskaitīt 
izmaksas, kas ir tieši saistītas ar konkrēto fonogrammu pagarinātā autortiesību aizsardzības 
termiņa pārvaldību. Piemēram, te varētu ietilpt PVN maksājumi, pamatotas izmaksas saistībā 
ar autoratlīdzību un īpašumtiesībām, producēšanu, izplatīšanu un realizāciju un citas 
saimnieciskās darbības izmaksas, bet tikai tās, kuras tieši saistītas ar pagarināto termiņu.
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Grozījums Nr. 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pirmais papildu pārejas pasākums 
paredzētu, ka fonogrammu producentiem ir 
pienākums vismaz reizi gadā atvēlēt 
mazākais 20 procentus no ieņēmumiem, 
kas izriet no izņēmuma tiesībām izplatīt, 
reproducēt un publiskot fonogrammas, kas, 
ja netiktu pagarināts aizsardzības termiņš, 
likumīgas publicēšanas vai likumīgas 
publiskošanas rezultātā būtu neizsargāti 
darbi.

(11) Pirmais papildu pārejas pasākums 
paredzētu, ka fonogrammu producentiem ir 
pienākums vismaz reizi gadā atvēlēt 
mazākais 20 procentus no tīrajiem
ieņēmumiem, kas izriet no izņēmuma 
tiesībām izplatīt, reproducēt un publiskot 
fonogrammas, kas, ja netiktu pagarināts 
aizsardzības termiņš, likumīgas 
publicēšanas vai likumīgas publiskošanas 
rezultātā būtu neizsargāti darbi. .

Or. en

Pamatojums

  Būtu loģiski, ja fonogrammu producenti pirms naudas pārskaitīšanas izpildītājiem varētu 
atskaitīt izmaksas, kas ir tieši saistītas ar konkrēto fonogrammu pagarinātā autortiesību 
aizsardzības termiņa pārvaldību. Piemēram, te varētu ietilpt PVN maksājumi, pamatotas 
izmaksas saistībā ar autoratlīdzību un īpašumtiesībām, producēšanu, izplatīšanu un 
realizāciju un citas saimnieciskās darbības izmaksas, bet tikai tās, kuras tieši saistītas ar 
pagarināto termiņu.

Grozījums Nr. 29
Georgios Papastamkos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pirmais papildu pārejas pasākums 
paredzētu, ka fonogrammu producentiem ir 
pienākums vismaz reizi gadā atvēlēt 
mazākais 20 procentus no ieņēmumiem, 
kas izriet no izņēmuma tiesībām izplatīt, 
reproducēt un publiskot fonogrammas, kas, 
ja netiktu pagarināts aizsardzības termiņš, 
likumīgas publicēšanas vai likumīgas 

(11) Pirmais papildu pārejas pasākums 
paredzētu, ka fonogrammu producentiem ir 
pienākums vismaz reizi gadā atvēlēt 
mazākais 20 procentus no tīrajiem
ieņēmumiem, kas izriet no izņēmuma 
tiesībām izplatīt, reproducēt un publiskot 
fonogrammas, kas, ja netiktu pagarināts 
aizsardzības termiņš, likumīgas 
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publiskošanas rezultātā būtu neizsargāti 
darbi.

publicēšanas vai likumīgas publiskošanas 
rezultātā būtu neizsargāti darbi. 

Or. en

Pamatojums

Būtu loģiski, ja fonogrammu producenti pirms naudas pārskaitīšanas izpildītājiem varētu 
atskaitīt izmaksas, kas ir tieši saistītas ar konkrēto fonogrammu pagarinātā autortiesību 
aizsardzības termiņa pārvaldību. Piemēram, te varētu ietilpt PVN maksājumi, pamatotas 
izmaksas saistībā ar autoratlīdzību un īpašumtiesībām, producēšanu, izplatīšanu un 
realizāciju un citas saimnieciskās darbības izmaksas, bet tikai tās, kuras tieši saistītas ar 
pagarināto termiņu.

Grozījums Nr. 30
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pirmais papildu pārejas pasākums 
nedrīkstētu paredzēt nesamērīgu 
administratīvo slogu maziem vai vidēji 
lieliem producentiem. Tāpēc dalībvalstis 
var piemērot atkāpi dažiem maziem un 
vidēji lieliem fonogrammu producentiem, 
kas par tādiem uzskatāmi, ņemot vērā 
gada ieņēmumus no fonogrammu 
komerciālās izmantošanas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kad izvērtēs pagaidu papildu pasākuma (20 %) ietekmi uz neto ieņēmumiem, MVU neradīsies 
neproporcionāli lieli izdevumi, tādēļ, lai nodrošinātu, ka visi izpildītāji gūst labumu no šiem 
naudas līdzekļiem, ir saprātīgi iekļaut tos šajā pasākumā.
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Grozījums Nr. 31
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pirmais papildu pārejas pasākums 
nedrīkstētu paredzēt nesamērīgu 
administratīvo slogu maziem vai vidēji 
lieliem producentiem. Tāpēc dalībvalstis 
var piemērot atkāpi dažiem maziem un 
vidēji lieliem fonogrammu producentiem, 
kas par tādiem uzskatāmi, ņemot vērā 
gada ieņēmumus no fonogrammu 
komerciālās izmantošanas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Uzskata, ka reģistrācijas sistēmā tas nav jāiekļauj. Šis svītrojums ir saderīgs arī ar Komisijas 
priekšlikumu, lai piešķirtu vispārēju piemērojamību.

Grozījums Nr. 32
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Minētās naudas summas jāparedz 
tikai tam, lai veiktu maksājumus 
izpildītājiem, kuru izpildījums ir fiksēts 
fonogrammā un kuri ir nodevuši 
izņēmuma tiesības fonogrammas 
producentam par vienreizēju maksājumu. 
Minētās naudas summas vismaz reizi 
gadā individuāli jāizmaksā 
mazpazīstamiem izpildītājiem. Dalībvalstis 
drīkst pieprasīt, lai šo naudas summu 
sadali veic izpildītājus pārstāvošās 
kolektīvo tiesību pārvaldījuma 
organizācijas. Ja minēto summu sadali

svītrots
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uztic veikt šīm organizācijām, tad var 
piemērot valsts noteikumus par 
nedalāmiem ieņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Uzskata, ka reģistrācijas sistēmā tas nav jāiekļauj.

Grozījums Nr. 33
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Minētās naudas summas jāparedz tikai 
tam, lai veiktu maksājumus izpildītājiem, 
kuru izpildījums ir fiksēts fonogrammā un 
kuri ir nodevuši izņēmuma tiesības 
fonogrammas producentam par vienreizēju 
maksājumu. Minētās naudas summas 
vismaz reizi gadā individuāli jāizmaksā 
mazpazīstamiem izpildītājiem. Dalībvalstis 
drīkst pieprasīt, lai šo naudas summu 
sadali veic izpildītājus pārstāvošās 
kolektīvo tiesību pārvaldījuma 
organizācijas. Ja minēto summu sadali 
uztic veikt šīm organizācijām, tad var 
piemērot valsts noteikumus par 
nedalāmiem ieņēmumiem.

(13) Minētās naudas summas jāparedz tikai 
tam, lai veiktu maksājumus izpildītājiem, 
kuru izpildījums ir fiksēts fonogrammā un 
kuri ir nodevuši izņēmuma tiesības 
fonogrammas producentam par vienreizēju 
maksājumu. Minētās naudas summas 
vismaz reizi gadā individuāli jāizmaksā 
šiem izpildītājiem. Dalībvalstīm 
jānodrošina, ka šo naudas summu sadali 
veic izpildītājus pārstāvošās kolektīvo 
tiesību pārvaldījuma organizācijas. Var 
piemērot valsts noteikumus par 
nedalāmiem ieņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai vienkāršotu administratīvo procedūru, pārvaldījuma organizācijām ir jāuztic vienreiz 
gadā izmaksājamās papildatlīdzības pārvaldība. (Saistīts ar Direktīvas 2006/116/EK jaunā 
10.a panta 5. punkta grozījumu.)
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Grozījums Nr. 34
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Minētās naudas summas jāparedz tikai 
tam, lai veiktu maksājumus izpildītājiem, 
kuru izpildījums ir fiksēts fonogrammā un 
kuri ir nodevuši izņēmuma tiesības 
fonogrammas producentam par vienreizēju 
maksājumu. Minētās naudas summas 
vismaz reizi gadā individuāli jāizmaksā 
mazpazīstamiem izpildītājiem. Dalībvalstis
drīkst pieprasīt, lai šo naudas summu sadali 
veic izpildītājus pārstāvošās kolektīvo 
tiesību pārvaldījuma organizācijas. Ja 
minēto summu sadali uztic veikt šīm 
organizācijām, tad var piemērot valsts 
noteikumus par nedalāmiem ieņēmumiem.

(13) Minētās naudas summas jāparedz tikai 
tam, lai veiktu maksājumus izpildītājiem, 
kuru izpildījums ir fiksēts fonogrammā un 
kuri ir nodevuši izņēmuma tiesības 
fonogrammas producentam par vienreizēju 
maksājumu. Minētās naudas summas 
vismaz reizi gadā individuāli jāizmaksā 
mazpazīstamiem izpildītājiem. Dalībvalstis 
drīkst pieprasīt, lai šo naudas summu sadali 
veic izpildītājus pārstāvošās kolektīvo 
tiesību pārvaldījuma organizācijas. Ja 
minēto summu sadali uztic veikt šīm 
organizācijām, tad var piemērot valsts 
noteikumus par nedalāmiem ieņēmumiem. 
Atbilstīgi UNSCO Vispārējās kultūras 
daudzveidības deklarācijas principiem, 
kolektīvo tiesību pārvaldījuma 
organizācijām ir būtiska nozīme kultūras 
daudzveidības saglabāšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Renate Weber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Minētās naudas summas jāparedz tikai 
tam, lai veiktu maksājumus izpildītājiem, 
kuru izpildījums ir fiksēts fonogrammā un 
kuri ir nodevuši izņēmuma tiesības 
fonogrammas producentam par vienreizēju 
maksājumu. Minētās naudas summas 
vismaz reizi gadā individuāli jāizmaksā 
mazpazīstamiem izpildītājiem. Dalībvalstis 

(13) Minētās naudas summas jāparedz tikai 
tam, lai veiktu maksājumus izpildītājiem, 
kuru izpildījums ir fiksēts fonogrammā un 
kuri ir nodevuši izņēmuma tiesības 
fonogrammas producentam par vienreizēju 
maksājumu. Minētās naudas summas 
vismaz reizi gadā individuāli jāizmaksā 
mazpazīstamiem izpildītājiem. 
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drīkst pieprasīt, lai šo naudas summu 
sadali veic izpildītājus pārstāvošās 
kolektīvo tiesību pārvaldījuma 
organizācijas. Ja minēto summu sadali 
uztic veikt šīm organizācijām, tad var 
piemērot valsts noteikumus par 
nedalāmiem ieņēmumiem.

Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai šo naudas 
summu sadali veic izpildītājus pārstāvošās 
kolektīvo tiesību pārvaldījuma 
organizācijas. Var piemērot valsts 
noteikumus par nedalāmiem ieņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu administratīvo procedūru vienkāršošanu, kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām ir jāuztic vienreiz gadā izmaksājamās papildatlīdzības pārvaldība (Saistīts ar 
Direktīvas 2006/116/EK jaunā 10.a panta 5. punkta grozījumu).

Grozījums Nr. 36
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Tomēr saskaņā ar 5. pantu 
Direktīvā 2006/115 par nomas tiesībām 
un patapinājuma tiesībām, un dažām 
blakustiesībām intelektuālā īpašumā jomā 
izpildītājiem jau ir piešķirtas 
neatsaucamas tiesības uz taisnīgu 
atlīdzību par iznomāšanu, tostarp par 
fonogrammu iznomāšanu. Tāpat, uzsākot 
līgumattiecības, izpildītāji parasti 
nenodod fonogrammu producentiem 
savas tiesības pieprasīt vienreizēju 
taisnīgu atlīdzību par raidīšanu un 
publiskošanu saskaņā ar 
Direktīvas 2006/115/EK 8. panta 
2. punktu un taisnīgu atlīdzību par 
reproducēšanu personiskai lietošanai 
saskaņā ar Direktīvas 2001/29/EK 
5. panta 2. punkta b) apakšpunktu. Tādēļ, 
aprēķinot kopējo summu, kas 
fonogrammas producentam jāatvēl 
papildu atlīdzības maksājumiem, nav 

svītrots
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jāņem vērā ieņēmumi, kurus 
fonogrammas producents guvis no 
fonogrammu iznomāšanas, no 
vienreizējās taisnīgās atlīdzības par 
raidīšanu un publiskošanu un no 
taisnīgas atlīdzības par kopēšanu 
privātām vajadzībām. 

Or. en

Pamatojums

Uzskata, ka reģistrācijas sistēmā tas nav jāiekļauj.

Grozījums Nr. 37
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai nodrošinātu to, ka tie izpildītāji, 
kas pret  regulāru maksājumu vai 
atlīdzību piešķir savas izņēmuma tiesības 
fonogrammas producentam, pilnībā gūst 
labumu no pagarinātā aizsardzības 
termiņa, dalībvalstīm jānodrošina, ka 
pagarinātajā termiņā izpildītājiem tiek 
maksāta autoratlīdzība vai līgumā 
noteiktā atlīdzība, kuru neietekmē avansa 
maksājumi vai līgumā paredzētie 
atskaitījumi.

Or. en

Pamatojums

Noteikums ir svarīgs izpildītājiem, lai saņemtu visas autoratlīdzības, kas tiem pienākas 
pagarinātajā termiņā, pretēji producentu iebildumiem, ka sākotnējie avansa maksājumi 
izpildītājiem joprojām nav atgūti. Bez šī papildnosacījuma tiesību aizsardzības termiņa 
pagarināšana būtu izdevīga tikai nedaudzajiem slavenajiem izpildītājiem.
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Grozījums Nr. 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Otrs papildu pārejas pasākums būtu 
tāds, ka izpildījuma fiksācijas tiesības 
atgūst izpildītājs, ja fonogrammas 
producents nepiedāvā pārdošanā 
pietiekamu daudzumu tādas fonogrammas 
eksemplāru, kas, ja netiktu pagarināts 
termiņš, būtu neaizsargāts darbs, vai arī 
producents nepietiekami fonogrammu 
publisko. Tā rezultātā fonogrammas 
producenta tiesības uz fonogrammu 
beidzas, lai izvairītos no situācijas, kad šīs 
tiesības pastāv vienlaikus ar tām izpildītāja 
tiesībām uz izpildījuma fiksāciju, kuras 
vairs netiek nodotas vai piešķirtas 
fonogrammas producentam.

(15) Otrs papildu pārejas pasākums būtu 
tāds, ka, ja fonogrammas producents vairs 
nepiedāvā pārdošanā pietiekamu daudzumu 
vismaz vienas tādas fonogrammas versijas 
eksemplāru, kas, ja netiktu pagarināts 
termiņš, būtu neaizsargāts darbs, vai 
vismaz vienu fonogrammas versiju 
nepublisko, izpildītājs var pieprasīt 
producentam to darīt un, ja producents 
pieņemamā laika posmā nepiekrīt izpildīt 
viņa prasību, izpildītājs var izbeigt tiesību 
piešķiršanu uz šo fonogrammu. Tā 
rezultātā fonogrammas producenta tiesības 
uz attiecīgo fonogrammu beidzas, lai 
izvairītos no situācijas, kad šīs tiesības 
pastāv vienlaikus ar tām izpildītāja 
tiesībām uz izpildījuma fiksāciju, kuras 
vairs netiek nodotas vai piešķirtas 
fonogrammas producentam.

Or. en

Pamatojums

Jādomā, ka fonogrammas producents nepiedāvās pārdošanā /nepubliskos visas fonogrammas 
versijas.  Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka producentam ir jādara pieejama vismaz viena 
versija, un tiek noteikts, ka, ja producents netirgo vai nepiedāvā vismaz vienu versiju, 
izpildītājs var viņam likt to darīt, un, ja producents nepiekrīt to izdarīt saprātīgā laikā, 
izpildītājs var atņemt producenta tiesības uz attiecīgo fonogrammu.
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Grozījums Nr. 39
Georgios Papastamkos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Otrs papildu pārejas pasākums būtu 
tāds, ka izpildījuma fiksācijas tiesības 
atgūst izpildītājs, ja fonogrammas 
producents nepiedāvā pārdošanā 
pietiekamu daudzumu tādas fonogrammas 
eksemplāru, kas, ja netiktu pagarināts 
termiņš, būtu neaizsargāts darbs, vai arī 
producents nepietiekami fonogrammu 
publisko. Tā rezultātā fonogrammas 
producenta tiesības uz fonogrammu 
beidzas, lai izvairītos no situācijas, kad šīs 
tiesības pastāv vienlaikus ar tām izpildītāja 
tiesībām uz izpildījuma fiksāciju, kuras 
vairs netiek nodotas vai piešķirtas 
fonogrammas producentam.

(15) Otrs papildu pārejas pasākums būtu 
tāds, ka, ja fonogrammas producents vairs 
nepiedāvā pārdošanā pietiekamu daudzumu 
vismaz vienas tādas fonogrammas versijas 
eksemplāru, kas, ja netiktu pagarināts 
termiņš, būtu neaizsargāts darbs, vai 
vismaz vienu fonogrammas versiju 
nepublisko, izpildītājs var pieprasīt 
producentam to darīt un, ja viņš nepilda 
šo prasību pieņemamā laikā, izpildītājs 
var atņemt tiesības uz šā izpildījuma 
fiksāciju. Tā rezultātā fonogrammas 
producenta tiesības uz attiecīgo 
fonogrammu beidzas, lai izvairītos no 
situācijas, kad šīs tiesības pastāv vienlaikus 
ar tām izpildītāja tiesībām uz izpildījuma 
fiksāciju, kuras vairs netiek nodotas vai 
piešķirtas fonogrammas producentam.

Or. en

Pamatojums

Jādomā, ka fonogrammas producents nepiedāvās pārdošanā /nepubliskos visas fonogrammas 
versijas. Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka producentam ir jādara pieejama vismaz viena 
versija, un tiek noteikts, ka, ja producents netirgo vai nepiedāvā vismaz vienu versiju, 
izpildītājs var viņam likt to darīt, un, ja producents nepiekrīt to izdarīt saprātīgā laikā, 
izpildītājs var atņemt producenta tiesības uz attiecīgo fonogrammu.

Grozījums Nr. 40
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Otrs papildu pārejas pasākums būtu (15) Otrs papildu pārejas pasākums būtu 
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tāds, ka izpildījuma fiksācijas tiesības 
atgūst izpildītājs, ja fonogrammas 
producents nepiedāvā pārdošanā 
pietiekamu daudzumu tādas fonogrammas 
eksemplāru, kas, ja netiktu pagarināts 
termiņš, būtu neaizsargāts darbs, vai arī 
producents nepietiekami fonogrammu 
publisko. Tā rezultātā fonogrammas 
producenta tiesības uz fonogrammu 
beidzas, lai izvairītos no situācijas, kad šīs 
tiesības pastāv vienlaikus ar tām izpildītāja 
tiesībām uz izpildījuma fiksāciju, kuras 
vairs netiek nodotas vai piešķirtas 
fonogrammas producentam.

tāds, ka izpildījuma fiksācijas tiesības 
atgūst izpildītājs, ja fonogrammas 
producents vairs nepiedāvā pārdošanā 
pietiekamu daudzumu vismaz vienu tādas 
fonogrammas versiju, kas, ja netiktu 
pagarināts termiņš, būtu neaizsargāts darbs, 
vai arī producents nepietiekami publisko 
vismaz vienu izpildījuma versiju. Tādā 
gadījumā izpildītājs var fonogrammas 
producentam to pieprasīt, bet, ja viņš 
nepilda šo prasību pieņemamā laikā, tad 
izpildītājs var atsaukt tiesības uz šā 
izpildījuma fiksāciju. Tā rezultātā 
fonogrammas producenta tiesības uz 
attiecīgo fonogrammu beidzas, lai 
izvairītos no situācijas, kad šīs tiesības 
pastāv vienlaikus ar tām izpildītāja 
tiesībām uz izpildījuma fiksāciju, kuras 
vairs netiek nodotas vai piešķirtas 
fonogrammas producentam.

Or. de

Pamatojums

Jādomā, ka fonogrammas producents nepiedāvās pārdošanā /nepubliskos visas fonogrammas 
versijas. Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka producentam ir jādara pieejama vismaz viena 
versija, un tiek noteikts, ka, ja producents netirgo vai nepiedāvā vismaz vienu versiju, 
izpildītājs var viņam likt to darīt, un, ja producents nepiekrīt to izdarīt saprātīgā laikā, 
izpildītājs var atņemt producenta tiesības uz attiecīgo fonogrammu.

Grozījums Nr. 41
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Otrs papildu pārejas pasākums būtu 
tāds, ka izpildījuma fiksācijas tiesības 
atgūst izpildītājs, ja fonogrammas 
producents nepiedāvā pārdošanā 
pietiekamu daudzumu tādas fonogrammas 
eksemplāru, kas, ja netiktu pagarināts 

(15) Otrs papildu pārejas pasākums būtu 
tāds, ka, ja fonogrammas producents vairs 
nepiedāvā pārdošanā pietiekamu daudzumu 
vismaz vienas tādas fonogrammas versijas 
eksemplāru, kas, ja netiktu pagarināts 
termiņš, būtu neaizsargāts darbs, vai 
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termiņš, būtu neaizsargāts darbs, vai arī 
producents nepietiekami fonogrammu 
publisko. Tā rezultātā fonogrammas 
producenta tiesības uz fonogrammu 
beidzas, lai izvairītos no situācijas, kad šīs 
tiesības pastāv vienlaikus ar tām izpildītāja 
tiesībām uz izpildījuma fiksāciju, kuras 
vairs netiek nodotas vai piešķirtas 
fonogrammas producentam.

vismaz vienu fonogrammas versiju 
nepublisko, izpildītājs var pieprasīt 
producentam to darīt un, ja viņš nepilda 
šo prasību pieņemamā laikā, izpildītājs 
var atņemt tiesības uz šā izpildījuma 
fiksāciju. Tā rezultātā fonogrammas 
producenta tiesības uz attiecīgo
fonogrammu beidzas, lai izvairītos no 
situācijas, kad šīs tiesības pastāv vienlaikus 
ar tām izpildītāja tiesībām uz izpildījuma 
fiksāciju, kuras vairs netiek nodotas vai 
piešķirtas fonogrammas producentam.

Or. en

Pamatojums

Jādomā, ka fonogrammas producents nepiedāvās pārdošanā /nepubliskos visas fonogrammas 
versijas.  Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka producentam ir jādara pieejama vismaz viena 
versija, un tiek noteikts, ka, ja producents netirgo vai nepiedāvā vismaz vienu versiju, 
izpildītājs var viņam likt to darīt, un, ja producents nepiekrīt to izdarīt saprātīgā laikā, 
izpildītājs var atņemt producenta tiesības uz attiecīgo fonogrammu.

Grozījums Nr. 42
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Otrs papildu pārejas pasākums būtu 
tāds, ka izpildījuma fiksācijas tiesības 
atgūst izpildītājs, ja fonogrammas 
producents nepiedāvā pārdošanā 
pietiekamu daudzumu tādas fonogrammas 
eksemplāru, kas, ja netiktu pagarināts 
termiņš, būtu neaizsargāts darbs, vai arī 
producents nepietiekami fonogrammu 
publisko. Tā rezultātā fonogrammas 
producenta tiesības uz fonogrammu 
beidzas, lai izvairītos no situācijas, kad šīs 
tiesības pastāv vienlaikus ar tām izpildītāja 
tiesībām uz izpildījuma fiksāciju, kuras 
vairs netiek nodotas vai piešķirtas 

(15) Papildu pārejas pasākums būtu tāds, 
ka izpildījuma fiksācijas tiesības atgūst 
izpildītājs, ja fonogrammas producents 
nepiedāvā pārdošanā pietiekamu daudzumu 
tādas fonogrammas eksemplāru, kas, ja 
netiktu pagarināts termiņš, būtu 
neaizsargāts darbs, vai arī producents 
nepietiekami fonogrammu publisko. Tā 
rezultātā fonogrammas producenta tiesības 
uz fonogrammu beidzas, lai izvairītos no 
situācijas, kad šīs tiesības pastāv vienlaikus 
ar tām izpildītāja tiesībām uz izpildījuma 
fiksāciju, kuras vairs netiek nodotas vai 
piešķirtas fonogrammas producentam.
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fonogrammas producentam.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izriet no iepriekšējo punktu svītrošanas, jo reģistrācijas sistēma to neprasa.

Grozījums Nr. 43
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šim papildu pārejas pasākumam 
jānodrošina, ka, tiklīdz fonogramma nav 
publiskota noteiktu laikposmu pēc termiņa 
beigām, to vairs neaizsargā, ja autortiesību 
subjekti to neizmanto vai fonogrammas 
producentu vai izpildītāju nav iespējams 
atrast vai noteikt. Ja pēc tiesību atgūšanas 
izpildītājam bija pietiekami ilgs laiks 
publiskot tādu fonogrammu, kas termiņa 
nepagarināšanas gadījumā būtu 
neaizsargāts darbs, bet fonogramma 
netiek publiskota, tiesībām uz 
fonogrammu un tiesībām uz izpildījuma 
fiksāciju jābeidzas.

(16) Šim papildu pārejas pasākumam 
jānodrošina, ka, tiklīdz fonogramma nav 
publiskota noteiktu laikposmu pēc termiņa 
beigām, to vairs neaizsargā, ja autortiesību 
subjekti to neizmanto vai fonogrammas 
producentu vai izpildītāju nav iespējams 
atrast vai noteikt.

Or. en

Pamatojums

„Lieto vai zaudē” klauzula ir izstrādāta, lai aizsargātu izpildītāju tiesības un nodrošinātu, ka 
fonogrammu producenti nevar tiesības negodīgi samazināt. Tas tiek panākts ar 
15. apsvērumu, un 16. apsvērumā minētie papildu pasākumi neparedz papildu labumus 
izpildītājiem — un daudzos gadījumos, tas novedīs pie tā, ka izpildītāji zaudēs.
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Grozījums Nr. 44
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šim papildu pārejas pasākumam 
jānodrošina, ka, tiklīdz fonogramma nav 
publiskota noteiktu laikposmu pēc termiņa 
beigām, to vairs neaizsargā, ja autortiesību 
subjekti to neizmanto vai fonogrammas 
producentu vai izpildītāju nav iespējams 
atrast vai noteikt. Ja pēc tiesību atgūšanas 
izpildītājam bija pietiekami ilgs laiks 
publiskot tādu fonogrammu, kas termiņa 
nepagarināšanas gadījumā būtu 
neaizsargāts darbs, bet fonogramma netiek 
publiskota, tiesībām uz fonogrammu un 
tiesībām uz izpildījuma fiksāciju jābeidzas.

(16) Šim papildu pārejas pasākumam 
jānodrošina, ka, tiklīdz fonogramma nav 
publiskota noteiktu laikposmu pēc termiņa 
beigām, to vairs neaizsargā, ja autortiesību 
subjekti to neizmanto vai fonogrammas 
producentu vai izpildītāju nav iespējams 
atrast vai noteikt. Ja pēc tiesību atgūšanas 
izpildītājam bija pietiekami ilgs laiks 
publiskot tādu fonogrammu, kas termiņa 
nepagarināšanas gadījumā būtu 
neaizsargāts darbs, bet fonogramma netiek 
publiskota, tiesībām uz fonogrammu un 
tiesībām uz izpildījuma fiksāciju jābeidzas. 
Par pagarinājuma termiņa beigšanos 
dara zināmu Iekšējā tirgus saskaņošanas 
biroja tīmekļa vietnē, bet pēc tam, kad ir 
pagājis pietiekams laiks, šo informāciju 
var dzēst.  

Or. en

Pamatojums

Vēlams, lai reģistrācijas sistēmā tiktu publiskotas visas statusa maiņas. „Lieto vai zaudē” 
princips vēl joprojām ir noderīgs attiecībā uz reģistrāciju, lai novērstu neizmantotas tiesības. 
Pēc pietiekam laika posma vairs nav jāsaglabā informācija par pagarinājumiem, kas ir 
atcelti.

Grozījums Nr. 45
Renate Weber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Trešajam papildu pārejas 
pasākumam jābūt  „tabula rasa”,  lai 
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atkārtoti līdzsvarotu līguma noteikumus, 
ar kuriem izpildītāji piešķir savas 
izņēmuma tiesības fonogrammas 
producentam pret regulāru atlīdzības 
maksājumu. Šajā sakarā dalībvalstīm 
jāpieņem atbilstīgi tiesību akti, lai 
nodrošinātu, ka attiecīgajiem izpildītājiem 
pagarinājuma laikā tiek izmaksāta visa 
līgumā paredzētā autoratlīdzība vai 
līgumā noteiktā atlīdzība, kuru neietekmē 
avansa maksājumi vai līgumā paredzētie 
atskaitījumi.

vai en

Pamatojums

Noteikums ir svarīgs izpildītājiem, lai saņemtu visas autoratlīdzības, kas tiem pienākas 
pagarinātajā termiņā, pretēji producentu iebildumiem, ka sākotnējie avansa maksājumi 
izpildītājiem joprojām nav atgūti. Bez šī papildnosacījuma tiesību aizsardzības termiņa 
pagarināšana būtu izdevīga tikai nedaudzajiem slavenajiem izpildītājiem.

Grozījums Nr. 46
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai mudinātu izpildītājiem atlīdzināt 
jau esošo 50 gadu termiņa laikā, būtu 
vēlams, lai visos jaunajos līgumos 
iekļautu noteikumu, ka dotu izpildītājiem 
iespēju pašiem būt tiesīgiem personiski 
izmantot fonogrammas, vai, kā vēl tas 
varētu būt, kopīgi ar līdzizpildītājiem, ja 
fonogramma jau vairāk nekā piecus 
gadus netiek publiskota. 

Or. en

Pamatojums

Daudz noderīgāki ir ienākumi autortiesību termiņa pamatlaikā un tas ir jāveicina.
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Grozījums Nr. 47
Hartmut Nassauer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Tā kā piedāvāto papildu pasākumu 
mērķus dalībvalstis nevar sasniegt 
pietiekamā apmērā, jo valsts pasākumi šajā 
jomā izraisītu konkurences traucējumus vai 
arī ietekmētu fonogrammu producentu 
izņēmuma tiesību jomu, kuras ir noteiktas 
Kopienas tiesību aktos, un tādējādi tos var 
labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kā tas noteikts 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
5. pantā. Saskaņā ar šajā pantā minēto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
nosaka tikai to, kas vajadzīgs minēto 
mērķu sasniegšanai.

(17) Tā kā piedāvāto papildu pasākumu 
mērķus dalībvalstis nevar sasniegt 
pietiekamā apmērā, jo valsts pasākumi šajā 
jomā izraisītu konkurences traucējumus vai 
arī ietekmētu fonogrammu producentu 
izņēmuma tiesību jomu, kuras ir noteiktas 
Kopienas tiesību aktos, un tādējādi tos var 
labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar
subsidiaritātes principu, kā tas noteikts 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
5. pantā. Saskaņā ar šajā pantā minēto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
nosaka tikai to, kas vajadzīgs minēto 
mērķu sasniegšanai. Pārejas pasākumos 
ietilpst arī izpildītāju un fonogrammu 
producentu tiesību obligāta kolektīvā 
izpilde attiecībā uz pakalpojumiem pēc 
pieprasījuma, kurus nodrošina radio vai 
televīzijas raidorganizācijas, kas atskaņo 
viņu ierakstus, kuru būtiska sastāvdaļa ir 
mūzika no likumīgi publicētām 
fonogrammām. Šī kolektīvo tiesību 
pārvaldības sistēma papildina atlīdzības 
sistēmu likumīgu publiskotu fonogrammu 
pārraidei saskaņā ar Direktīvas 
2006/115/EK 8. panta 2. punktu un 
nodrošina, ka visā likumīgi publicētas 
fonogrammas aizsardzības termiņa laikā 
attiecīgie izpildītāji un fonogrammas 
producenti saņem taisnīgu atlīdzības daļu 
par ieraksta izmantošanu pēc 
pieprasījuma.

Or. en
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Pamatojums

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. 

Grozījums Nr. 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Pārejas pasākumos ietilpst 
izpildītāju un fonogrammu producentu 
tiesību obligāta kolektīvā izpilde attiecībā 
uz pakalpojumiem pēc pieprasījuma, 
kurus nodrošina radio vai televīzijas 
raidorganizācijas, kas atskaņo viņu 
ierakstus, kuru būtiska sastāvdaļa ir 
mūzika no likumīgi publicētām 
fonogrammām. Šī kolektīvo tiesību 
pārvaldījuma sistēma papildina atlīdzības 
sistēmu likumīgu publiskotu fonogrammu 
pārraidei saskaņā ar Direktīvas 
2006/115/EK 8. panta 2. punktu un 
nodrošina, ka visā likumīgi publicētas 
fonogrammas aizsardzības termiņa laikā 
attiecīgie izpildītāji un fonogrammas 
producenti saņem taisnīgu atlīdzības daļu 
par ieraksta izmantošanu pēc 
pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
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the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. 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.

Grozījums Nr. 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Pārejas pasākumos ietilpst arī 
izpildītāju un fonogrammu producentu 
tiesību obligāta kolektīvā izpilde attiecībā 
uz pakalpojumiem pēc pieprasījuma, 
kurus nodrošina radio vai televīzijas 
raidorganizācijas, kas atskaņo viņu 
ierakstus, kuru būtiska sastāvdaļa ir 
mūzika no likumīgi publicētām 
fonogrammām.  Šī kolektīvo tiesību 
pārvaldības sistēma papildina atlīdzības 
sistēmu likumīgu publiskotu fonogrammu 
pārraidei saskaņā ar Direktīvas 
2006/115/EK 8. panta 2. punktu un 
nodrošina, ka visā likumīgi publicētas 
fonogrammas aizsardzības termiņa laikā 
attiecīgie izpildītāji un fonogrammas 
producenti saņem taisnīgu atlīdzības daļu 
par ieraksta izmantošanu pēc 
pieprasījuma. 

Or. en

Pamatojums

Izpildītāju un fonogrammu producentu aizsardzības termiņa pagarināšana palielina 
administratīvās grūtības radio un televīzijas raidorganizācijām, precizējot nepieciešamās 
„pēc pieprasījuma” tiesības saviem ierakstiem, jo īpaši arhīviem. Tādēļ, lai panāktu tiesību 
efektīvu pārvaldību, kā tas teikts 2001. gada Autortiesību direktīvas 26. apsvērumā, un lai 
visiem tiesību subjektiem nodrošinātu taisnīgu atlīdzības daļu par ieraksta izmantošanu pēc 
pieprasījuma, šī atlīdzības sistēma ir jāpapildina ar šim mērķim paredzētu obligātu kolektīvu 
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licencēšanas sistēmu.

Grozījums Nr. 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Pārejas pasākumos ietilpst arī 
izpildītāju un fonogrammu producentu 
tiesību obligāta kolektīvā izpilde attiecībā 
uz pakalpojumiem pēc pieprasījuma, 
kurus nodrošina radio vai televīzijas 
raidorganizācijas, kas atskaņo viņu 
ierakstus, kuru būtiska sastāvdaļa ir 
mūzika no likumīgi publicētām 
fonogrammām. Šī kolektīvo tiesību 
pārvaldības sistēma papildina atlīdzības 
sistēmu likumīgu publiskotu fonogrammu 
pārraidei saskaņā ar Direktīvas 
2006/115/EK 8. panta 2. punktu un 
nodrošina, ka visā likumīgi publicētas 
fonogrammas aizsardzības termiņa laikā 
attiecīgie izpildītāji un fonogrammas 
producenti saņem taisnīgu atlīdzības daļu 
par ieraksta izmantošanu pēc 
pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 51
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Līdz ar to aizsardzības termiņa 
saskaņošana attiecībā uz muzikālajām 
kompozīcijām ar vārdiem ir nepilnīga, rada 
šķēršļus preču un pakalpojumu, piemēram, 
pārrobežu kolektīvā pārvaldījuma 
pakalpojumu, brīvai apritei.

(19) Līdz ar to aizsardzības termiņa 
saskaņošana attiecībā uz muzikālajām 
kompozīcijām ar vārdiem ir nepilnīga, rada 
šķēršļus preču un pakalpojumu, piemēram, 
pārrobežu kolektīvā pārvaldījuma 
pakalpojumu, brīvai apritei. 

Lai nodrošinātu šādu šķēršļu novēršanu, 
visiem šādiem aizsardzības pasākumiem 
(šīs direktīvas datums) visās dalībvalstīs ir 
vienāds un saskaņots aizsardzības 
termiņš. 

Or. en

Pamatojums

Šā Komisijas priekšlikuma mērķis ir saskaņot noteikumus par kopīgi sarakstītiem darbiem, lai 
novērstu pastāvošos šķēršļus brīvai preču un pakalpojumu apritei un veicinātu vienlaicīgu 
daudzteritoriālu licencēšanu. Ar šo grozījumu mēģina precizēt, ka šim noteikumam jāstājas 
spēkā līdz ar šīs direktīvas stāšanos spēkā attiecībā uz visiem darbiem, kas ES šajā laikā vēl 
ir aizsargāti.  

Grozījums Nr. 52
Renate Weber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Izpildītājiem pēc tam, kad viņi 
producentiem ir nodevuši savas 
ekskluzīvās tiesības uz publiskošanu pēc 
pieprasījuma, ir jāsaglabā neatsaucamas 
tiesības uz taisnīgu atlīdzību par savu 
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ierakstīto izpildījumu izmantošanu 
pakalpojumos pēc pieprasījuma. Šādām 
tiesībām jāatbilst Direktīvā 2006/115/EK 
paredzētajām nomas tiesībām. Jāveic 
ietekmes novērtējums, lai izpētītu, kā ES 
tiesību aktos šo mehānismu vislabāk 
īstenot.

Or. en

Pamatojums

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 
to mandatory collective administration.

Grozījums Nr. 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
3. pants – 1. punkts – 2. teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) 3. panta 1. punkta otrais teikums tiek 
aizstāts ar šādu tekstu: 

svītrots

Tomēr, 
ja šajā laikposmā izpildījums, ko fiksē 
citādā veidā nekā fonogrammu, tiek 
likumīgi publicēts vai likumīgi publiskots, 
tiesību termiņš beidzas 50 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai 
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms,

ja šajā laikposmā izpildījuma fiksācija tiek 
likumīgi publicēta vai likumīgi publiskota, 
tiesību termiņš beidzas 95 gadus pēc 
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dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai 
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms.

Or. en

Pamatojums

No aizsardzības termiņa pagarināšanas visvairāk labumu gūtu uzņēmējsabiedrības un slaveni 
mākslinieki. Mākslinieku ieņēmumi ir galvenokārt līgumu, nevis autortiesību jautājums. 
Patiesībā atbilstīgi šim priekšlikumam māksliniekiem iekasētajos licenču maksājumos, kas 
nekad nemainās, būtu jādalās ar daudziem citiem šo tiesību subjektiem. Turklāt pirms 
ierosināt šī termiņa pagarināšanu nav pietiekami apsvērts jautājums par to, kā tas ietekmēs 
patērētāju un raidorganizāciju izmaksas, kas šī pagarinājuma dēļ varētu pieaugt.

Grozījums Nr. 54
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
3. pants – 1. punkts – 2. teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) 3. panta 1. punkta otrais teikums tiek 
aizstāts ar šādu tekstu: 

svītrots

Tomēr, 
ja šajā laikposmā izpildījums, ko fiksē 
citādā veidā nekā fonogrammu, tiek 
likumīgi publicēts vai likumīgi publiskots, 
tiesību termiņš beidzas 50 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai 
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms,

ja šajā laikposmā izpildījuma fiksācija tiek 
likumīgi publicēta vai likumīgi publiskota, 
tiesību termiņš beidzas 95 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai 
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms.

Or. en
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Pamatojums

Svītro par labu priekšlikumam aizstāt automātisko pagarināšanas sistēmu ar reģistrēšanas 
sistēmu, kas pieskaņota gadījumiem, kad izpildītājs nesaņem atbilstošu atlīdzību. 

Grozījums Nr. 55
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
3. pants – 1. punkts – 2. teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, Tomēr, ja fonogramma šajā laikposmā ir 
bijusi likumīgi publicēta, minētās tiesības 
izbeidzas 95 gadus pēc pirmās likumīgās
publikācijas.

ja šajā laikposmā izpildījums, ko fiksē 
citādā veidā nekā fonogrammu, tiek 
likumīgi publicēts vai likumīgi publiskots,
tiesību termiņš beidzas 50 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai 
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms,

Ja pirmajā teikumā minētajā laikposmā 
likumīga publicēšana nav notikusi un ja 
šajā laikposmā ir likumīgi publiskota 
izpildījuma fiksēšana, minēto tiesību 
termiņš izbeidzas 95 gadus pēc dienas, kad 
tā pirmoreiz likumīgi publiskota.

ja šajā laikposmā izpildījuma fiksācija tiek 
likumīgi publicēta vai likumīgi publiskota, 
tiesību termiņš beidzas 95 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā ir jāatzīst un jāatspoguļo visu izpildītāju radošais devums; šā priekšlikuma 
darbības joma ir jāpaplašina, lai visi izpildītāji varētu gūt labumu no pagarinātā aizsardzības 
termiņa. Tāpēc tiek ierosināts svītrot atšķirību starp izpildījuma fiksēšanu fonogrammā vai 
kādā citā veidā. Grozījuma nolūks arī ir piemērot vienus un tos pašus sākuma datumus, 
skaitot no kuriem tiek aprēķināts izpildītāju tiesību un producentu tiesību aizsardzības laiks 
(kā paredzēts saskaņā ar 3. panta 2. punktu).
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Grozījums Nr. 56
Bert Doorn

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
3. pants – 1. punkts – 2. teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, Tomēr, 
ja šajā laikposmā izpildījums, ko fiksē 
citādā veidā nekā fonogrammu, tiek 
likumīgi publicēts vai likumīgi publiskots, 
tiesību termiņš beidzas 50 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai 
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms,

ja šajā laikposmā izpildījums, ko fiksē 
citādā veidā nekā fonogrammu, tiek 
likumīgi publicēts vai likumīgi publiskots, 
tiesību termiņš beidzas:

– 50 gadus pēc dienas, kad tā pirmoreiz 
publicēta vai publiskota, atkarībā no tā, kas 
noticis vispirms, vai
– līdz ar izpildītāja nāvi,
atkarībā no tā, kas ir ilgāk.

ja šajā laikposmā izpildījuma fiksācija tiek 
likumīgi publicēta vai likumīgi publiskota, 
tiesību termiņš beidzas 95 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai 
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms.

- ja šajā laikposmā izpildījums, ko fiksē 
citādā veidā nekā fonogrammu, tiek 
likumīgi publicēts vai likumīgi publiskots, 
tiesību termiņš beidzas  

– 50 gadus pēc dienas, kad tā pirmoreiz 
publicēta vai publiskota, atkarībā no tā, kas 
noticis vispirms;
– līdz ar izpildītāja nāvi,
atkarībā no tā, kas ir ilgāk.

Or. en

Pamatojums

Tikai aizsardzības termiņa pagarināšana visvairāk labumu gūtu uzņēmējsabiedrības un 
slaveni mākslinieki. Turklāt pirms ierosināt šī termiņa pagarināšanu nav pietiekami apsvērts 
jautājums par to, kā tas ietekmēs patērētāju un raidorganizāciju izmaksas, kas šī 
pagarinājuma dēļ varētu pieaugt. Ar ierosināto grozījumu mēģināts saskaņot tiesību 
īpašnieku un lietotāju intereses.
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Grozījums Nr. 57
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
3. pants – 1. punkts – 2. teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, Tomēr,

ja šajā laikposmā izpildījums, ko fiksē 
citādā veidā nekā fonogrammu, tiek 
likumīgi publicēts vai likumīgi publiskots, 
tiesību termiņš beidzas 50 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai 
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms,

ja šajā laikposmā izpildījums, ko fiksē 
citādā veidā nekā fonogrammu, tiek 
likumīgi publicēts vai likumīgi publiskots, 
tiesību termiņš beidzas 50 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai 
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms,

ja šajā laikposmā izpildījuma fiksācija tiek 
likumīgi publicēta vai likumīgi publiskota, 
tiesību termiņš beidzas 95 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai 
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms.

ja šajā laikposmā izpildījuma fiksācija tiek 
likumīgi publicēta vai likumīgi publiskota, 
tiesību termiņš beidzas 95 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai 
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms.”

Tomēr, ja šā perioda beigās izpildītājs ir 
dzīvs, izpildītāja tiesības jāturpina 
aizsargāt izpildītāja dzīves laikā.

Or. en

Pamatojums

Pagarināšanu jāpiemēro tikai attiecībā uz izpildītājiem un tikai līdz viņu nāvei. Priekšlikums 
atspoguļo spēkā esošos Grieķijas tiesību aktus, kas nav harmonizēti. Komisija ir norādījusi, 
ka tā atteikusies ierosināt izpildes procedūru pret Grieķiju, jo uzskata, ka Grieķijas tiesību 
aktos paredzētie noteikumi nodrošina lielākas priekšrocības nekā spēkā esošie tiesību akti. 
Nav pamatota fonogrammu producentu tiesību aizsardzību pagarināšana; fiksētais 50 gadu 
termiņš ir vairāk nekā pietiekami ilgs laika posms, lai atpelnītu jebkādus ieguldījumus. 
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Grozījums Nr. 58
Nicolae Vlad Popa

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
Article 3 – paragraph 1 – sentence 2

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, Tomēr, 
ja šajā laikposmā izpildījums, ko fiksē 
citādā veidā nekā fonogrammu, tiek 
likumīgi publicēts vai likumīgi publiskots, 
tiesību termiņš beidzas 50 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai 
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms,

ja šajā laikposmā izpildījums, ko fiksē 
citādā veidā nekā fonogrammu, tiek 
likumīgi publicēts vai likumīgi publiskots, 
tiesību termiņš beidzas 100 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai 
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms,

ja šajā laikposmā izpildījuma fiksācija tiek 
likumīgi publicēta vai likumīgi publiskota, 
tiesību termiņš beidzas 95 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai 
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms.”

ja šajā laikposmā izpildījuma fiksācija tiek 
likumīgi publicēta vai likumīgi publiskota, 
tiesību termiņš beidzas 100 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai 
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms.”

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams ilgāks aizsardzības periods, lai sniegtu izpildītājiem un viņu mantiniekiem tiem 
pienākošos ienākumus.

Grozījums Nr. 59
Renate Weber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
Article 3 – paragraph 1 – sentence 2

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, Tomēr, ja izpildījuma fiksēšana šajā 
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laikposmā ir bijusi likumīgi publicēta, 
minēto tiesību termiņš beidzas 95 gadus 
pēc pirmās likumīgās publikācijas.

- ja šajā laikposmā izpildījums, ko fiksē 
citādā veidā nekā fonogrammu, tiek 
likumīgi publicēts vai likumīgi publiskots,
tiesību termiņš beidzas 50 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai 
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms,

Ja pirmajā teikumā minētajā laikposmā 
likumīga publicēšana nav notikusi un ja 
šajā laikposmā ir bijusi likumīgi 
publiskota, izpildījuma fiksēšana, minēto 
tiesību termiņš beidzas 95 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz likumīgi 
publiskota.

- ja šajā laikposmā izpildījuma fiksācija 
tiek likumīgi publicēta vai likumīgi 
publiskota, tiesību termiņš beidzas 
95 gadus pēc dienas, kad tā pirmoreiz 
publicēta vai publiskota, atkarībā no tā, 
kas noticis vispirms.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā ir jāatzīst un jāatspoguļo visu izpildītāju radošais devums; šā priekšlikuma 
darbības joma ir jāpaplašina, lai visi izpildītāji varētu gūt labumu no pagarinātā aizsardzības 
termiņa. Tāpēc tiek ierosināts svītrot atšķirību starp izpildījuma fiksēšanu fonogrammā vai 
kādā citā veidā. Grozījuma nolūks arī ir piemērot vienus un tos pašus sākuma datumus, 
skaitot no kuriem tiek aprēķināts izpildītāju tiesību un producentu tiesību aizsardzības laiks 
(kā paredzēts saskaņā ar 3. panta 2. punktu).

Grozījums Nr. 60
Bert Doorn

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 3. panta 2. punkta otrajā un trešajā 
teikumā skaitlis „50” tiek aizstāts ar 
skaitli „95”.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Tikai aizsardzības termiņa pagarināšana visvairāk labumu gūtu uzņēmējsabiedrības un 
slaveni mākslinieki. Turklāt pirms ierosināt šī termiņa pagarināšanu nav pietiekami apsvērts 
jautājums par to, kā tas ietekmēs patērētāju un raidorganizāciju izmaksas, kas šī 
pagarinājuma dēļ varētu pieaugt. Ar ierosināto grozījumu mēģināts saskaņot tiesību 
īpašnieku un lietotāju intereses.

Grozījums Nr. 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 3. panta 2. punkta otrajā un trešajā 
teikumā skaitlis „50” tiek aizstāts ar 
skaitli „95”.

svītrots

Or. en

Pamatojums

No aizsardzības termiņa pagarināšanas visvairāk labumu gūtu uzņēmējsabiedrības un slaveni 
mākslinieki. Mākslinieku ieņēmumi ir galvenokārt līgumu, nevis autortiesību jautājums. 
Patiesībā atbilstīgi šim priekšlikumam māksliniekiem iekasētajos licenču maksājumos, kas 
nekad nemainās, būtu jādalās ar daudziem citiem šo tiesību subjektiem. Turklāt pirms 
ierosināt šī termiņa pagarināšanu nav pietiekami apsvērts jautājums par to, kā tas ietekmēs 
patērētāju un raidorganizāciju izmaksas, kas šī pagarinājuma dēļ varētu pieaugt.

Grozījums Nr. 62
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 3. panta 2. punkta otrajā un trešajā svītrots
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teikumā skaitlis „50” tiek aizstāts ar 
skaitli „95”.

Or. en

Pamatojums

Svītrots par labu reģistrācijas sistēmai, kas pamatojas uz atbilstoša atlīdzinājuma trūkumu 
izpildītājam. 

Grozījums Nr. 63
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2006/116/EK
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Direktīvas 3. pantā iekļauj šādu 2.a 
punktu:
2.a Pagarinājums, pamatojoties uz 
nepietiekamu atlīdzību
Autortiesību termiņa pagarinājumu līdz 
95 gadiem var veikt, pamatojoties uz 
nepietiekamu atlīdzību izpildītājam.
Pieteikumu šādam pagarinājumam var 
iesniegt tikai izpildītājs vai viņa 
mantinieki un tas jāiesniedz Iekšējā tirgus 
saskaņošanas birojā (OHIM). 
Pēc autortiesību pagarinājuma 
piešķiršanas OHIM to publicē un saglabā 
šim nolūkam paredzētā tiešsaistes 
reģistrā.  Uz visām šīs fiksēšanas kopijām, 
uz kurām šis pagarinājums attiecas, tiek 
norādīts autortiesību termiņš vai nu 
materiālā, elektroniskā vai arī digitālā 
formā.

Or. en
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Pamatojums

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. 

Grozījums Nr. 64
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/116/EK
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Direktīvas 3. pantā iekļauj šādu 2.a 
punktu:
2.a Ja izpildījuma fiksācija uz 
fonogrammas ir padarīta publiski 
pieejama jebkurā laikā, pārdodot kopijas 
vai citādā veidā, vai atklāti publiskota, bet 
šī fonogramma vairs nav pieejama 
sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu 
līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi trīs 
gadus var tai piekļūt individuāli izvēlētā 
vietā un laikā, izpildītājiem, kuru 
izpildījums ir ietverts šajā fonogrammā, ir 
tiesības pieprasīt fonogrammas 
producentam nodot izpildītājam visas 
fonogrammā un izpildījumā ietvertās 
tiesības.
Ja šādu tiesību īpašnieks nenodod tiesības 
brīvprātīgi trīs mēnešu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas, tiek uzskatīts, 
ka tiesības tādējādi tiek piešķirtas. Nekāda 
kompensācija netiek maksāta.
Ja fonogrammā ietverti vairāk nekā viena 
izpildītāja izpildījumi, šīs tiesības var 
īstenot gan kopīgi, gan arī viens izpildītājs 
individuāli, bet, ja tiesības īsteno kāds 
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individuāls izpildītājs, tās jāpiešķir kādai 
autortiesību aģentūrai.

Or. en

Pamatojums

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for 
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.

Grozījums Nr. 65
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/116/EK
3. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) 3. pantā iekļauj šādu 2.b) punktu:
(2b) Uz pagarinājuma periodu saskaņā ar 
likumu piemēro licences. Turklāt likumā 
ir paredzētas bezmaksas licences, par 
kurām nav jāiesniedz oficiāls pieteikums, 
jo par tām ne autortiesību aģentūras, ne 
citi nevar iekasēt vai pieprasīt maksu 
šādās gadījumos:
a) privātos klubos vai sabiedriskās 
raidorganizācijās, kur auditorija 
nepārsniedz 250 personas;
b) kopēšana vai modernizācija, pārnesot 
uz jaunām vai atšķirīgām tehnoloģiskām 
platformām personīgam vajadzībām.
Lai novērstu  šaubas, pagarinājuma 
periodā nevar piemērot nekādas nodevas 
par autortiesībām.
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Or. en

Pamatojums

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. 

Grozījums Nr. 66
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.c punkts (jauns)
Direktīva 2006/116/EK
3. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) 3. pantā iekļauj šādu 2.c) punktu:
(2c) Izpildītājiem ir personiskas tiesības 
attiecībā uz izpildījumu, šīs tiesības nav 
nododamas citiem un pastāv 95 gadus. 
Personiskās tiesības piešķir izpildītājiem 
un viņu mantiniekiem tiesības:
a) novērst izpildījuma izmantošanu 
viņiem nepatīkamā veidā, kā arī 
izpildījuma izkropļojumus,
b) saņemt autoratlīdzību bez jebkādiem 
atskaitījumiem jebkurā pagarināto 
autortiesību periodā.

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošina, ka izpildītājiem ir iespēja novērst viņu izpildījuma ļaunprātīgu izmantošanu 
viņu dzīves laikā un ka jebkurā pagarinātā perioda laikā  viņiem ir tiesības saņemt 
autoratlīdzību bez jebkādiem atskaitījumiem. Šis noteikums visvairāk atbilst gan Komisijas 
priekšlikumam, gan pagarinājumam, kas balstās uz reģistrāciju.
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Grozījums Nr. 67
Katalin Lévai

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.d punkts (jauns)
Direktīva 2006/116/EK
3. pants – 1. punkts – 2. teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2d) Iekļauj šādu punktu:
„3. panta 3. punkta otrajā teikumā cipars 
„50” tiek aizstāts ar „95””.

Or. en

Pamatojums

2006. gada 12. decembra Direktīvā 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību 
aizsardzības termiņiem paredzēts, ka gan ierakstu producentu, gan filmu producentu tiesību 
aizsardzības termiņš ir 50 gadi. Direktīvā abu veidu tiesības ir reglamentētas vienādi. Tajā 
tiek atzīts, ka šo divu tiesību veidu aizsardzības līmenim vajadzētu būt augstam, lai 
nodrošinātu radošās darbības saglabāšanu un attīstību kultūras nozares un visas sabiedrības 
interesēs. 

Grozījums Nr. 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) . svītrots
"5. 3. panta 1. un 2. punkts, kurā 
grozījumi izdarīti ar direktīvu [//ierakstīt 
grozītās direktīvas numuru], joprojām tiks 
piemērots tikai attiecībā uz tām 
izpildījumu fiksācijām un fonogrammām, 
saistībā ar kurām izpildītājs un 
fonogrammas producents [ierakstīt dienu, 
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līdz kurai dalībvalstīm jātransponē grozītā 
direktīva, kā minēts turpmāk 2. pantā] 
aizvien ir aizsargāts saskaņā ar 
minētajiem noteikumiem.”

Or. en

Pamatojums

Šis punkts ir saistīts ar 3.1. un 3.2. punktu. Ja tie jāsvītro, nepieciešams svītrot arī šo.

Grozījums Nr. 69
Bert Doorn

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) 10. pantā iekļauj šādu 5. punktu: svītrots
"5. 3. panta 1. un 2. punkts, kurā 
grozījumi izdarīti ar direktīvu [//ierakstīt 
grozītās direktīvas numuru], joprojām tiks 
piemērots tikai attiecībā uz tām 
izpildījumu fiksācijām un fonogrammām, 
saistībā ar kurām izpildītājs un 
fonogrammas producents [ierakstīt dienu, 
līdz kurai dalībvalstīm jātransponē grozītā 
direktīva, kā minēts turpmāk 2. pantā] 
aizvien ir aizsargāts saskaņā ar 
minētajiem noteikumiem.”

Or. en

Pamatojums

Svītrojums atbilst 3. panta 1. punkta un 3. panta 2. punkta svītrojumam.
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Grozījums Nr. 70
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) 10. pantā iekļauj šādu 5. punktu: svītrots
"5. 3. panta 1. un 2. punkts, kurā 
grozījumi izdarīti ar direktīvu [//ierakstīt 
grozītās direktīvas numuru], joprojām tiks 
piemērots tikai attiecībā uz tām 
izpildījumu fiksācijām un fonogrammām, 
saistībā ar kurām izpildītājs un 
fonogrammas producents [ierakstīt dienu, 
līdz kurai dalībvalstīm jātransponē grozītā 
direktīva, kā minēts turpmāk 2. pantā] 
aizvien ir aizsargāts saskaņā ar 
minētajiem noteikumiem.”

Or. en

Pamatojums

Ar šo punktu tiek liegts pagarinājums ar atpakaļejošu spēku. Reģistrācijas sistēmā, kuras 
pamatā ir jaunas tiesības, kas balstās uz neatbilstīgu atlīdzību, pagarinājums pēc termiņa 
paiešanas varētu būt akceptējams ar nosacījumu, ka ir spēkā attiecīgi aizsardzības pasākumi. 

Grozījums Nr. 71
Klaus-Heiner Lehne

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. 3. panta 1. un 2. punkts, kurā grozījumi 
izdarīti ar direktīvu [//ierakstīt grozītās 

5. Grozījumi, kas izdarīti ar direktīvu 
[//ierakstīt grozītās direktīvas numuru] 
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direktīvas numuru], joprojām tiks 
piemērots tikai attiecībā uz tām 
izpildījumu fiksācijām un fonogrammām, 
saistībā ar kurām izpildītājs un 
fonogrammas producents [ierakstīt dienu, 
līdz kurai dalībvalstīm jātransponē grozītā 
direktīva, kā minēts turpmāk 2. pantā] 
aizvien ir aizsargāts saskaņā ar 
minētajiem noteikumiem.”

attiecībā uz termiņu pagarinājumiem 
saskaņā ar 3. pantu, attiecas uz tiesībām, 
kas rodas, sākot no 2009. gada 1. janvāra. 

Or. de

Pamatojums

Jaunajiem aizsardzības termiņu pagarinājumiem būtu jāsākas un jāstājas spēkā attiecībā uz 
tām tiesībām, kas radušās, sākot no 2009. gada 1. janvāra un pēc tam. Šādi nosacījumi ļauj 
ieinteresētajām personām pielāgoties jaunajai juridiskajai situācijai.

Grozījums Nr. 72
Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja nav skaidri norādīts citādi, pirms 
[ierakstīt datumu, līdz kuram dalībvalstīm 
jātransponē grozītā direktīva, kā minēts 
turpmāk 2. pantā] noslēgtais līgums, 
saskaņā ar kuru izpildītājs savas 
izpildījuma fiksācijas tiesības ir nodevis 
vai piešķīris fonogrammas producentam 
(turpmāk tekstā „nodošanas vai
piešķiršanas līgums”), tiek uzskatīts par 
spēkā esošu arī pēc tam, kad izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāts attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta sākotnējai redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar 
Direktīvu [//ierakstīt: grozītās direktīvas 
numuru].

1. Pirms [ierakstīt datumu, līdz kuram 
dalībvalstīm jātransponē grozītā direktīva, 
kā minēts turpmāk 2. pantā] noslēgtais 
līgums, saskaņā ar kuru izpildītājs savas 
izpildījuma fiksācijas tiesības ir nodevis 
vai piešķīris kādam citam, nevis 
autortiesību organizācijai  (turpmāk tekstā 
„nodošanas vai piešķiršanas līgums”), tiek 
uzskatīts, ka nerodas nekādas sekas, ja
izpildītājs vairs nav aizsargāts attiecībā uz 
izpildījuma fiksāciju atbilstīgi 3. panta 
1. punkta sākotnējai redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu 
[//ierakstīt: grozītās direktīvas numuru].



PE416.322v02-00 54/86 AM\757970LV.doc

LV

2. Šā panta 3. līdz 6. punkts attiecas uz 
nodošanas un piešķiršanas līgumiem, kas ir 
spēkā arī pēc tam, kad izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [//ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru].

2. Ja izpildītājs savu tiesību pārvaldību 
nav nodevis autortiesību aģentūrai 
attiecībā uz papildu aizsardzības termiņa 
noteikšanu, ko paredz šī direktīva, 
autortiesību aģentūra, kura pārvalda šīs 
pašas kategorijas tiesības, tiek uzskatīta 
par pilnvarotu pārvaldīt šī izpildītāja 
tiesības. Izpildītājs saglabā savas 
personiskās tiesības.

3. Ja nodošanas vai piešķiršanas līgumā 
izpildītājam ir noteiktas tiesības pieprasīt 
vienreizēju atlīdzību, izpildītājam ir 
tiesības saņemt ikgadēju papildu atlīdzību 
no fonogrammas producenta par katru 
pilno gadu, kad izpildītājs un fonogrammas 
producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz 
izpildījuma fiksāciju un fonogrammu 
atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai 
pirms grozījumu izdarīšanas ar 
Direktīvu [//ierakstīt: grozītās direktīvas 
numuru].

3. Autortiesību aģentūra saistībā ar 
fonogrammu izmantošanu saņemtos 
ieņēmumus sadala taisnīgi un tādā veidā, 
lai atspoguļotu katra tā izpildītāja 
ieguldījuma raksturu un apmēru, kura 
aizsargātais izpildījums ir iekļauts 
fonogrammā.

4. Kopējā summa, kas fonogrammas 
producentam jāatvēl 3. punktā minēto 
papildu maksājumu veikšanai, atbilst 
vismaz 20 procentiem no ieņēmumiem, 
kurus tas gadā pirms minētās atlīdzības 
izmaksāšanas guvis, reproducējot, izplatot 
un nodrošinot pieejamību tām 
fonogrammām, attiecībā uz kurām 
izpildītāju un fonogrammu producentu 
tiesības vairs netiek aizsargātas no minētā 
gada 31. decembra atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru].
Dalībvalstis var noteikt, ka fonogrammu 
producentam, kura kopējie ieņēmumi gadā 
pirms minētās atlīdzības izmaksāšanas 
nepārsniedz minimālo robežlielumu 
2 miljoni eiro, nav jāatvēl vismaz 
20 procenti no ienākumiem, kurus viņš 
gadā pirms minētās atlīdzības 
izmaksāšanas saņēmis, reproducējot, 
izplatot un nodrošinot pieejamību tām 
fonogrammām, attiecībā uz kurām 
izpildītāju un fonogrammu producentu 
tiesības vairs netiek aizsargātas no minētā 
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gada 31. decembra atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru].

5. Dalībvalstis var noteikt, ka kolektīvo 
pārvaldījumu organizācijas administrē un 
saņem 3. punktā minēto ikgadējo papildu 
atlīdzību, kā arī reglamentēt minēto 
organizāciju tiesību apjomu, saņemot un
administrējot minēto atlīdzību.

6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu, fonogrammas producents 
neveic fonogrammas tirdzniecību 
pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību 
sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu 
līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai 
piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
izpildītājs var lauzt nodošanas un 
piešķiršanas līgumu. Ja fonogrammas 
fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju 
izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai 
piešķiršanas līgumus tikai kopīgi. Ja 
nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek 
lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, 
fonogrammas producenta tiesības uz 
fonogrammu beidzas.
Ja vienu gadu pēc tam, kad atbilstīgi 
3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// 
ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], 
izpildītājs un fonogrammas producents 
vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma 
fiksāciju un fonogrammu, un fonogramma 
nav pieejama sabiedrībai pa vadiem vai 
bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības 
locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā 
vietā un laikā, fonogrammas producenta 
tiesības uz fonogrammu un izpildītāju 
tiesības saistībā ar viņu izpildījumu 
fiksāciju beidzas.”
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Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 73
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 1.  līdz 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja nav skaidri norādīts citādi, pirms 
[ierakstīt datumu, līdz kuram dalībvalstīm 
jātransponē grozītā direktīva, kā minēts 
turpmāk 2. pantā] noslēgtais līgums, 
saskaņā ar kuru izpildītājs savas 
izpildījuma fiksācijas tiesības ir nodevis 
vai piešķīris fonogrammas producentam 
(turpmāk tekstā „nodošanas vai 
piešķiršanas līgums”), tiek uzskatīts par 
spēkā esošu arī pēc tam, kad izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāts attiecībā uz izpildījuma 
fiksāciju un fonogrammu atbilstīgi 
3. panta 1. un 2. punkta sākotnējai 
redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar 
Direktīvu [//ierakstīt: grozītās direktīvas 
numuru].

svītrots

2. Šā panta 3. līdz 6. punkts attiecas uz 
nodošanas un piešķiršanas līgumiem, kas 
ir spēkā arī pēc tam, kad izpildītājs un 
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fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma 
fiksāciju un fonogrammu atbilstīgi 
3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar 
Direktīvu [//ierakstīt: grozītās direktīvas 
numuru].
3. Ja nodošanas vai piešķiršanas līgumā 
izpildītājam ir noteiktas tiesības pieprasīt 
vienreizēju atlīdzību, izpildītājam ir 
tiesības saņemt ikgadēju papildu atlīdzību 
no fonogrammas producenta par katru 
pilno gadu, kad izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma 
fiksāciju un fonogrammu atbilstīgi 
3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar 
Direktīvu [//ierakstīt: grozītās direktīvas 
numuru].
4. Kopējā summa, kas fonogrammas 
producentam jāatvēl 3. punktā minēto 
papildu maksājumu veikšanai, atbilst 
vismaz 20 procentiem no ieņēmumiem, 
kurus tas gadā pirms minētās atlīdzības 
izmaksāšanas guvis, reproducējot, izplatot 
un nodrošinot pieejamību tām 
fonogrammām, attiecībā uz kurām 
izpildītāju un fonogrammu producentu 
tiesības vairs netiek aizsargātas no minētā 
gada 31. decembra atbilstīgi 3. panta 1. 
un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru].
Dalībvalstis var noteikt, ka fonogrammu 
producentam, kura kopējie ieņēmumi 
gadā pirms minētās atlīdzības 
izmaksāšanas nepārsniedz minimālo 
robežlielumu 2 miljoni eiro, nav jāatvēl 
vismaz 20 procenti no ienākumiem, kurus 
viņš gadā pirms minētās atlīdzības 
izmaksāšanas saņēmis, reproducējot, 
izplatot un nodrošinot pieejamību tām 
fonogrammām, attiecībā uz kurām 
izpildītāju un fonogrammu producentu 
tiesības vairs netiek aizsargātas no minētā 
gada 31. decembra atbilstīgi 3. panta 1. 
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un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru].
5. Dalībvalstis var noteikt, ka kolektīvo 
pārvaldījumu organizācijas administrē un 
saņem 3. punktā minēto ikgadējo papildu 
atlīdzību, kā arī reglamentēt minēto 
organizāciju tiesību apjomu, saņemot un 
administrējot minēto atlīdzību.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā attiecībā uz reģistrācijas sistēmu tas nav prasīts. Izpildītāji spētu īstenot 
atkārtotas sarunas.

Grozījums Nr. 74
Renate Weber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja nav skaidri norādīts citādi, pirms 
[ierakstīt datumu, līdz kuram dalībvalstīm 
jātransponē grozītā direktīva, kā minēts 
turpmāk 2. pantā] noslēgtais līgums, 
saskaņā ar kuru izpildītājs savas 
izpildījuma fiksācijas tiesības ir nodevis 
vai piešķīris fonogrammas producentam 
(turpmāk tekstā „nodošanas vai 
piešķiršanas līgums”), tiek uzskatīts par 
spēkā esošu arī pēc tam, kad izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāts attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta sākotnējai redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar 
Direktīvu [//ierakstīt: grozītās direktīvas 
numuru].

1. Ja nav norādīts citādi, pirms [ierakstīt 
datumu, līdz kuram dalībvalstīm 
jātransponē grozītā direktīva, kā minēts 
turpmāk 2. pantā] noslēgtais līgums, 
saskaņā ar kuru izpildītājs savas 
izpildījuma fiksācijas tiesības ir nodevis 
vai piešķīris producentam (turpmāk tekstā 
„nodošanas vai piešķiršanas līgums”), tiek 
uzskatīts par spēkā esošu arī pēc tam, kad 
izpildītājs un producents vairs nav 
aizsargāts attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un ierakstu  atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta sākotnējai redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar 
Direktīvu [//ierakstīt: grozītās direktīvas
numuru].
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Or. en

Pamatojums

Vārds „skaidri” ir svītrots, lai nodrošinātu, ka izvirzītā prezumcija ir atspēkojama. Vārds 
„fonogramma” vajadzīgajās vietās ir aizstāts ar vārdu „ieraksts”, lai būtu vienlīdzīgs
regulējums attiecībā uz visiem izpildījumiem, neatkarīgi no jomas (skaņas vai audiovizuālā).

Grozījums Nr. 75
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 3. līdz 6. punkts attiecas uz 
nodošanas un piešķiršanas līgumiem, kas ir 
spēkā arī pēc tam, kad izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [//ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru].

2. Šā panta 3. līdz 7. punkts attiecas uz 
nodošanas un piešķiršanas līgumiem, kas ir 
spēkā arī pēc tam, kad izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [//ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru].

Or. en

Pamatojums

Noteikums ir svarīgs izpildītājiem, lai saņemtu visas autoratlīdzības, kas tiem pienākas 
pagarinātajā termiņā, pretēji producentu iebildumiem, ka sākotnējie avansa maksājumi 
izpildītājiem joprojām nav atgūti. Bez šī papildnosacījuma tiesību aizsardzības termiņa 
pagarināšana būtu izdevīga tikai dažiem izpildītājiem.
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Grozījums Nr. 76
Nicolae Vlad Popa

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kopējā summa, kas fonogrammas 
producentam jāatvēl 3. punktā minēto 
papildu maksājumu veikšanai, atbilst 
vismaz 20 procentiem no ieņēmumiem, 
kurus tas gadā pirms minētās atlīdzības 
izmaksāšanas guvis, reproducējot, izplatot 
un nodrošinot pieejamību tām 
fonogrammām, attiecībā uz kurām 
izpildītāju un fonogrammu producentu 
tiesības vairs netiek aizsargātas no minētā 
gada 31. decembra atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt:
grozītās direktīvas numuru].

4. Kopējā summa, kas fonogrammas 
producentam jāatvēl 3. punktā minēto 
papildu maksājumu veikšanai, atbilst 
vismaz 30 procentiem no ieņēmumiem, 
kurus tas gadā pirms minētās atlīdzības 
izmaksāšanas guvis, reproducējot, izplatot 
un nodrošinot pieejamību tām 
fonogrammām, attiecībā uz kurām 
izpildītāju un fonogrammu producentu 
tiesības vairs netiek aizsargātas no minētā 
gada 31. decembra atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru].

Dalībvalstis var noteikt, ka fonogrammu 
producentam, kura kopējie ieņēmumi 
gadā pirms minētās atlīdzības 
izmaksāšanas nepārsniedz minimālo 
robežlielumu 2 miljoni eiro, nav jāatvēl 
vismaz 20 procenti no ienākumiem, kurus 
viņš gadā pirms minētās atlīdzības 
izmaksāšanas saņēmis, reproducējot, 
izplatot un nodrošinot pieejamību tām 
fonogrammām, attiecībā uz kurām 
izpildītāju un fonogrammu producentu 
tiesības vairs netiek aizsargātas no minētā 
gada 31. decembra atbilstīgi 3. panta 1. 
un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru].

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams nodrosināt izpildītājiem viņu darbu atzīšanu, un tālab fonogrammas 
producentam būtu jāatvēl lielāki procenti no 3. punktā minētās atlīdzības papildu maksājumu 
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veikšanai.

Noteikuma esamība, kas paredz  minimālo robežlielumu 2 miljoni eiro, par kuru minētie 
maksājumi nav veikti, rada iespējas krāpšanai un ļaunprātīgai izmantošanai.

Grozījums Nr. 77
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants - 4. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kopējā summa, kas fonogrammas 
producentam jāatvēl 3. punktā minēto 
papildu maksājumu veikšanai, atbilst 
vismaz 20 procentiem no ieņēmumiem, 
kurus tas gadā pirms minētās atlīdzības 
izmaksāšanas guvis, reproducējot, izplatot 
un nodrošinot pieejamību tām 
fonogrammām, attiecībā uz kurām 
izpildītāju un fonogrammu producentu 
tiesības vairs netiek aizsargātas no minētā 
gada 31. decembra atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt:
grozītās direktīvas numuru].

4. Kopējā summa, kas fonogrammas 
producentam jāatvēl 3. punktā minēto 
papildu maksājumu veikšanai, atbilst 
vismaz 20 procentiem no ieņēmumiem, 
kurus tas gadā pirms minētās atlīdzības 
izmaksāšanas guvis pēc izmaksu 
atskaitīšanas, kas ir tieši saistītas ar 
konkrēto fonogrammu pagarinātā 
autortiesību aizsardzības termiņa 
pārvaldību, reproducējot, izplatot un 
nodrošinot pieejamību tām fonogrammām, 
attiecībā uz kurām izpildītāju un 
fonogrammu producentu tiesības vairs 
netiek aizsargātas no minētā gada 
31. decembra atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru].

Or. en

Pamatojums

Būtu loģiski, ja fonogrammu producenti pirms naudas pārskaitīšanas izpildītājiem varētu 
atskaitīt izmaksas, kas ir tieši saistītas ar konkrēto fonogrammu pagarinātā autortiesību 
aizsardzības termiņa pārvaldību. Piemēram, te varētu ietilpt pamatotas izmaksas saistībā ar 
PVN maksājumiem, autoratlīdzību un īpašumtiesībām, producēšanu, izplatīšanu un 
realizāciju, kā arī citas saimnieciskās darbības izmaksas.
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Grozījums Nr. 78
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants - 4. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kopējā summa, kas fonogrammas 
producentam jāatvēl 3. punktā minēto 
papildu maksājumu veikšanai, atbilst 
vismaz 20 procentiem no ieņēmumiem, 
kurus tas gadā pirms minētās atlīdzības 
izmaksāšanas guvis, reproducējot, izplatot 
un nodrošinot pieejamību tām 
fonogrammām, attiecībā uz kurām 
izpildītāju un fonogrammu producentu 
tiesības vairs netiek aizsargātas no minētā 
gada 31. decembra atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru].

4. Kopējā summa, kas fonogrammas 
producentam jāatvēl 3. punktā minēto 
papildu maksājumu veikšanai, atbilst 
vismaz 20 procentiem no tīrajiem
ieņēmumiem, kurus tas gadā pirms minētās 
atlīdzības izmaksāšanas guvis, 
reproducējot, izplatot un nodrošinot 
pieejamību tām fonogrammām, attiecībā uz 
kurām izpildītāju un fonogrammu 
producentu tiesības vairs netiek aizsargātas 
no minētā gada 31. decembra atbilstīgi 
3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// 
ierakstīt: grozītās direktīvas numuru].

Or. de

Pamatojums

Tas ir pareizi, ka fonogrammu producenti pirms maksājumu veikšanas māksliniekiem tieši var 
atskaitīt radušās izmaksas par attiecīgo fonogrammu pārvaldību sakarā ar aizsardzības 
termiņa pagarinājumu. To, piemēram, varētu attiecināt uz atbilstošām izmaksām, kas saistītas 
ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem, maksām par licencēm un sakarā ar 
autortiesību reģistrēšanu, ražošanas, pārdošanas un mārketinga izmaksām.

Grozījums Nr. 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants - 4. punkts - 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kopējā summa, kas fonogrammas 
producentam jāatvēl 3. punktā minēto 
papildu maksājumu veikšanai, atbilst 
vismaz 20 procentiem no ieņēmumiem, 
kurus tas gadā pirms minētās atlīdzības 
izmaksāšanas guvis, reproducējot, izplatot 
un nodrošinot pieejamību tām 
fonogrammām, attiecībā uz kurām 
izpildītāju un fonogrammu producentu 
tiesības vairs netiek aizsargātas no minētā 
gada 31. decembra atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru].

4. Kopējā summa, kas fonogrammas 
producentam jāatvēl 3. punktā minēto 
papildu maksājumu veikšanai, atbilst 
vismaz 20 procentiem no tīrajiem
ieņēmumiem, kurus tas gadā pirms minētās 
atlīdzības izmaksāšanas guvis, 
reproducējot, izplatot un nodrošinot 
pieejamību tām fonogrammām, attiecībā uz 
kurām izpildītāju un fonogrammu 
producentu tiesības vairs netiek aizsargātas 
no minētā gada 31. decembra atbilstīgi 
3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// 
ierakstīt: grozītās direktīvas numuru].

Or. en

Pamatojums

Būtu loģiski, ja fonogrammu producenti pirms naudas pārskaitīšanas izpildītājiem varētu 
atskaitīt izmaksas, kas ir tieši saistītas ar konkrēto fonogrammu pagarinātā autortiesību 
aizsardzības termiņa pārvaldību. Piemēram, te varētu ietilpt pamatotas izmaksas saistībā ar
PVN maksājumiem, autoratlīdzību un īpašumtiesībām, producēšanu, izplatīšanu un 
realizāciju, kā arī citas saimnieciskās darbības izmaksas.

Grozījums Nr. 80
Georgios Papastamkos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants - 4. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kopējā summa, kas fonogrammas 
producentam jāatvēl 3. punktā minēto 
papildu maksājumu veikšanai, atbilst 
vismaz 20 procentiem no ieņēmumiem, 
kurus tas gadā pirms minētās atlīdzības 
izmaksāšanas guvis, reproducējot, izplatot 
un nodrošinot pieejamību tām 
fonogrammām, attiecībā uz kurām 

4. Kopējā summa, kas fonogrammas 
producentam jāatvēl 3. punktā minēto 
papildu maksājumu veikšanai, atbilst 
vismaz 20 procentiem no tīrajiem 
ieņēmumiem, kurus tas gadā pirms minētās 
atlīdzības izmaksāšanas guvis, 
reproducējot, izplatot un nodrošinot 
pieejamību tām fonogrammām, attiecībā uz 
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izpildītāju un fonogrammu producentu 
tiesības vairs netiek aizsargātas no minētā 
gada 31. decembra atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru].

kurām izpildītāju un fonogrammu 
producentu tiesības vairs netiek aizsargātas 
no minētā gada 31. decembra atbilstīgi 
3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// 
ierakstīt: grozītās direktīvas numuru].

Or. en

Pamatojums

Būtu loģiski, ja fonogrammu producenti pirms naudas pārskaitīšanas izpildītājiem varētu 
atskaitīt izmaksas, kas ir tieši saistītas ar konkrēto fonogrammu pagarinātā autortiesību 
aizsardzības termiņa pārvaldību. Piemēram, te varētu ietilpt pamatotas izmaksas saistībā ar 
PVN maksājumiem, autoratlīdzību un īpašumtiesībām, producēšanu, izplatīšanu un 
realizāciju, kā arī citas saimnieciskās darbības izmaksas.

Grozījums Nr. 81
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants - 4. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka fonogrammu 
producentam, kura kopējie ieņēmumi 
gadā pirms minētās atlīdzības 
izmaksāšanas nepārsniedz minimālo 
robežlielumu 2 miljoni eiro, nav jāatvēl 
vismaz 20 procenti no ienākumiem, kurus 
viņš gadā pirms minētās atlīdzības 
izmaksāšanas saņēmis, reproducējot, 
izplatot un nodrošinot pieejamību tām 
fonogrammām, attiecībā uz kurām 
izpildītāju un fonogrammu producentu 
tiesības vairs netiek aizsargātas no minētā 
gada 31. decembra atbilstīgi 3. panta 1. 
un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru].

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Kad izvērtēs pagaidu papildu pasākuma (20 %) ietekmi uz tīrajiem ieņēmumiem, MVU 
neradīsies neproporcionāli lieli izdevumi, tādēļ, lai nodrošinātu, ka visi izpildītāji gūst 
labumu no šiem naudas līdzekļiem, ir saprātīgi iekļaut tos šajā pasākumā.

Grozījums Nr. 82
Renate Weber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants - 4. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka fonogrammu 
producentam, kura kopējie ieņēmumi 
gadā pirms minētās atlīdzības 
izmaksāšanas nepārsniedz minimālo 
robežlielumu 2 miljoni eiro, nav jāatvēl 
vismaz 20 procenti no ienākumiem, kurus 
viņš gadā pirms minētās atlīdzības 
izmaksāšanas saņēmis, reproducējot, 
izplatot un nodrošinot pieejamību tām 
fonogrammām, attiecībā uz kurām 
izpildītāju un fonogrammu producentu 
tiesības vairs netiek aizsargātas no minētā 
gada 31. decembra atbilstīgi 3. panta 1. 
un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru]. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Īpašs noteikums attiecībā uz fonogrammu producentiem, kuru kopējie ieņēmumi gadā 
nepārsniedz 2 miljonus eiro, nav vajadzīgs, tā kā izpildītāju saņemtie ieņēmumi, uz kuriem 
attiecas šis pārejas pasākums, ir proporcionāli producenta ieņēmumiem. Tādēļ šāds 
maksājums būs mazāks gadījumā, ja producenta ieņēmumi ir mazāki.
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Grozījums Nr. 83
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis var noteikt, ka kolektīvo 
pārvaldījumu organizācijas administrē un 
saņem 3. punktā minēto ikgadējo papildu 
atlīdzību, kā arī reglamentēt minēto 
organizāciju tiesību apjomu, saņemot un 
administrējot minēto atlīdzību.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka kolektīvo 
pārvaldījumu organizācijas administrē
tiesības iegūt 3.punktā minēto ikgadējo 
papildu atlīdzību

Or. en

Pamatojums

Lai vienkāršotu administratīvo procedūru, pārvaldījuma organizācijām ir jāuztic vienreiz 
gadā izmaksājamās papildatlīdzības pārvaldība. (Saistīts ar 13. apsvēruma grozījumu.)

Grozījums Nr. 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis var noteikt, ka kolektīvo 
pārvaldījumu organizācijas administrē un 
saņem 3. punktā minēto ikgadējo papildu 
atlīdzību, kā arī reglamentēt minēto 
organizāciju tiesību apjomu, saņemot un 
administrējot minēto atlīdzību.

5. Dalībvalstis var noteikt, ka kolektīvo 
pārvaldījumu organizācijas administrē un 
saņem 3. punktā minēto ikgadējo papildu 
atlīdzību, kā arī reglamentēt minēto 
organizāciju tiesību apjomu, saņemot un 
administrējot minēto atlīdzību. Ņemot vērā 
to tiesību pārvaldīšanu, kas saistās ar 
pakalpojumiem pēc pieprasījuma, kurus 
nodrošina radio vai televīzijas 
raidorganizācijas, kas atskaņo viņu 
ierakstus, kuru sastāvdaļa ir mūzika no 
likumīgi publicētām fonogrammām, 
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dalībvalstis nodrošina, ka izpildītāju un 
fonogrammu producentu tiesības atļaut 
vai aizliegt šādu izmantošanu var īstenot 
tikai ar tādas autortiesību aģentūras 
starpniecību, kura ir izveidota, lai savāktu 
un sadalītu atlīdzību par šādu 
fonogrammu raidīšanu ēterā.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 85
Hartmut Nassauer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis var noteikt, ka kolektīvo 
pārvaldījumu organizācijas administrē un 
saņem 3. punktā minēto ikgadējo papildu 
atlīdzību, kā arī reglamentēt minēto 
organizāciju tiesību apjomu, saņemot un 
administrējot minēto atlīdzību.

5. Dalībvalstis var noteikt, ka kolektīvo 
pārvaldījumu organizācijas administrē un 
saņem 3. punktā minēto ikgadējo papildu 
atlīdzību, kā arī reglamentēt minēto 
organizāciju tiesību apjomu, saņemot un 
administrējot minēto atlīdzību. Ņemot vērā 
to tiesību pārvaldīšanu, kas saistās ar 
pakalpojumiem pēc pieprasījuma, kurus 
nodrošina radio vai televīzijas 
raidorganizācijas, kas atskaņo viņu 
ierakstus, kuru sastāvdaļa ir mūzika no 
likumīgi publicētām fonogrammām, 
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dalībvalstis nodrošina, ka izpildītāju un 
fonogrammu producentu tiesības atļaut 
vai aizliegt šādu izmantošanu var īstenot 
tikai ar tādas autortiesību aģentūras 
starpniecību, kura ir izveidota, lai savāktu 
un sadalītu atlīdzību par šādu 
fonogrammu raidīšanu ēterā.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Ņemot vērā to tiesību pārvaldīšanu, 
kas saistās ar pakalpojumiem pēc 
pieprasījuma, kurus nodrošina radio vai 
televīzijas raidorganizācijas, kas atskaņo
viņu ierakstus, kuru sastāvdaļa ir mūzika 
no likumīgi publicētām fonogrammām, 
dalībvalstis nodrošina, ka izpildītāju un 
fonogrammu producentu tiesības atļaut 
vai aizliegt šādu izmantošanu var īstenot 
tikai ar tādas  autortiesību aģentūras 
starpniecību, kura ir izveidota, lai savāktu 
un sadalītu atlīdzību par šādu 
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fonogrammu raidīšanu ēterā.

Or. en

Pamatojums

Izpildītāju un fonogrammu producentu aisardzības termiņa pagarināšana palielina 
administratīvās grūtības radio un televīzijas raidorganizācijām, precizējot nepieciešamās 
pieprasījuma tiesības saviem ierakstiem, jo īpaši arhīviem. Lai panāktu gan tiesību efektīvu 
pārvaldību, kā tas paredzēts 2001. gada Autortiesību direktīvas 26. apsvērumā, gan taisnīgu 
ienākumu sadalījumu tiesību īpašnieku starpā par raidorganizāciju produkcijas izmantošanu 
pēc pieprasījuma, ir lietderīrīgi papildināt šo atlīdzības sistēmu ar obligātu kolektīvo licenču 
sistēmu šāda veida izmantošanai.

Grozījums Nr. 87
Katalin Lévai

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Ņemot vērā to tiesību pārvaldīšanu, 
kas saistās ar pakalpojumiem pēc 
pieprasījuma, kurus nodrošina radio vai 
televīzijas raidorganizācijas, kas atskaņo 
viņu ierakstus, kuru sastāvdaļa ir mūzika 
no likumīgi publicētām fonogrammām, 
dalībvalstis nodrošina, ka izpildītāju un 
fonogrammu producentu tiesības atļaut 
vai aizliegt šādu izmantošanu var īstenot 
galvenokārt ar tādas autortiesību
aģentūras starpniecību, kura ir izveidota, 
lai savāktu un sadalītu atlīdzību par šādu 
fonogrammu raidīšanu ēterā.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
 10.a pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Ņemot vērā to tiesību pārvaldīšanu, 
kas saistās ar pakalpojumiem pēc 
pieprasījuma, kurus nodrošina radio vai 
televīzijas raidorganizācijas, kas atskaņo 
viņu ierakstus, kuru sastāvdaļa ir mūzika 
no likumīgi publicētām fonogrammām, 
dalībvalstis nodrošina, ka izpildītāju un 
fonogrammu producentu tiesības atļaut 
vai aizliegt šādu izmantošanu var īstenot 
tikai ar tādas autortiesību aģentūras 
starpniecību, kura ir izveidota, lai savāktu 
un sadalītu atlīdzību par šādu 
fonogrammu raidīšanu ēterā.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Nicolae Vlad Popa

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 
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2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt:
grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu, fonogrammas producents 
neveic fonogrammas tirdzniecību 
pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību 
sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu 
līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai 
piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
izpildītājs var lauzt nodošanas un 
piešķiršanas līgumu. Ja fonogrammas 
fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju 
izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai 
piešķiršanas līgumus tikai kopīgi. Ja 
nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek 
lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, 
fonogrammas producenta tiesības uz 
fonogrammu beidzas. 

2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu, fonogrammas producents 
neveic fonogrammas tirdzniecību 
pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību 
sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu 
līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai 
piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
vai nepiemēro efektīvus tehnoloģiskus 
pasākumus, lai novērstu tiesību apiešanu, 
izpildītājs var lauzt nodošanas un 
piešķiršanas līgumu vienīgi pēc tam, kad 
pagājis 10 dienu termiņš. Ja fonogrammas 
fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju 
izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai 
piešķiršanas līgumus tikai kopīgi. Ja 
nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek 
lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, 
fonogrammas producenta tiesības uz 
fonogrammu beidzas. 

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams noteikt termiņu, kura laikā izpildītājs var lauzt līgumu par tiesību nodošanu 
vai izmantošanu, lai izvairītos no ļaunprātīgas izmantošanas.

Grozījums Nr. 90
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un 

6. Ja pēc tam, kad piešķirts autortiesību
pagarinājums, fonogrammas producents 
nepiedāvā aizsargāt vai neveic 
fonogrammas tirdzniecību pietiekamā 
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fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma 
fiksāciju un fonogrammu, fonogrammas 
producents neveic fonogrammas 
tirdzniecību pietiekamā daudzumā vai tās 
pieejamību sabiedrībai pa vadiem vai 
bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības 
locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā 
vietā un laikā, izpildītājs var lauzt 
nodošanas un piešķiršanas līgumu. Ja 
fonogrammas fiksācijā ietverti vairāku 
izpildītāju izpildījumi, viņi var lauzt 
nodošanas vai piešķiršanas līgumus tikai 
kopīgi. Ja nodošanas vai piešķiršanas 
līgums tiek lauzts saskaņā ar 1. vai 
2. teikumu, fonogrammas producenta 
tiesības uz fonogrammu beidzas.

daudzumā vai tās pieejamību sabiedrībai pa 
vadiem vai bezvadu līdzekļiem tā, ka 
sabiedrības locekļi var tai piekļūt 
individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
izpildītājs var lauzt jebkuru nodošanas un 
piešķiršanas līgumu. Ja fonogrammas 
fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju 
izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai 
piešķiršanas līgumus tikai kopīgi. Ja 
nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek 
lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, 
fonogrammas producenta tiesības uz
fonogrammu beidzas.

Ja vienu gadu pēc tam, kad atbilstīgi 
3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// 
ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], 
izpildītājs un fonogrammas producents 
vairs nav aizsargāti attiecībā uz 
izpildījuma fiksāciju un fonogrammu, un
fonogramma nav pieejama sabiedrībai pa 
vadiem vai bezvadu līdzekļiem tā, ka 
sabiedrības locekļi var tai piekļūt 
individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
fonogrammas producenta tiesības uz 
fonogrammu un izpildītāju tiesības saistībā 
ar viņu izpildījumu fiksāciju beidzas. 

Ja vienu gadu pēc tam, kad piešķirts
termiņa pagarinājums, fonogramma nav 
pieejama sabiedrībai pa vadiem vai 
bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības 
locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā 
vietā un laikā, fonogrammas producenta 
tiesības uz fonogrammu un izpildītāju 
tiesības saistībā ar viņu izpildījumu 
fiksāciju beidzas. 

Or. en

Pamatojums

Grozījums izriet no priekšlikuma par reģistrācijas sistēmu.

Grozījums Nr. 91
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 6. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu, fonogrammas producents 
neveic fonogrammas tirdzniecību 
pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību 
sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu 
līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai 
piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
izpildītājs var lauzt nodošanas un 
piešķiršanas līgumu. Ja fonogrammas 
fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju 
izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai 
piešķiršanas līgumus tikai kopīgi. Ja 
nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek 
lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, 
fonogrammas producenta tiesības uz 
fonogrammu beidzas.

6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu, fonogrammas producents 
neveic fonogrammas tirdzniecību 
pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību 
sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu 
līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai 
piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
izpildītājs var lauzt nodošanas un 
piešķiršanas līgumu. Ja fonogrammas 
fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju 
izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai 
piešķiršanas līgumus saskaņā ar spēkā 
esošajiem valsts tiesību aktiem. Ja 
nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek 
lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, 
fonogrammas producenta tiesības uz 
fonogrammu beidzas.

Or. en

Pamatojums

Prasība izpildītājiem rīkoties kopīgi nav reāla.

Grozījums Nr. 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un 

6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un 
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fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu, fonogrammas producents 
neveic fonogrammas tirdzniecību 
pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību 
sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu 
līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai 
piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
izpildītājs var lauzt nodošanas un 
piešķiršanas līgumu. Ja fonogrammas 
fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju 
izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai 
piešķiršanas līgumus tikai kopīgi. Ja 
nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek 
lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, 
fonogrammas producenta tiesības uz 
fonogrammu beidzas.

fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu, fonogrammas producents 
ilgāk vairs nepiedāvā vismaz vienas 
fonogrammas versijas kopijas tirdzniecību 
pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību 
sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu 
līdzekļiem vismaz vienu fonogrammas 
versiju tā, ka sabiedrības locekļi var tai 
piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
izpildītājs var  pieprasīt, lai producents to 
dara, un, ja producents pieņemamā laika 
posmā nepiekrīt izpildīt viņa prasības,
izpildītājs var  lauzt nodošanas un 
piešķiršanas līgumu par tiesībām uz šo 
fonogrammu. Ja fonogrammas fiksācijā 
ietverti vairāku izpildītāju izpildījumi, viņi 
var atņemt nodotās vai piešķirtās tiesības 
tikai kopīgi. Ja nodotās vai piešķirtās 
tiesības tiek atņemtas saskaņā ar 1. un 
2. teikumu, fonogrammas producenta 
tiesības uz attiecīgo fonogrammu beidzas.

Or. en

Pamatojums

Jādomā, ka fonogrammas producents nepiedāvās pārdošanā /nepubliskos visas fonogrammas 
versijas.  Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka producentam ir jādara pieejama vismaz viena 
versija, un tiek noteikts, — ja producents netirgo vai nepiedāvā vismaz vienu versiju, 
izpildītājs var viņam likt to darīt, un, ja producents nepiekrīt to izdarīt pieņemamā laikā, 
izpildītājs var atņemt producenta tiesības uz attiecīgo fonogrammu.

Grozījums Nr. 93
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 

6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
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izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu, fonogrammas producents 
neveic fonogrammas tirdzniecību 
pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību 
sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu 
līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai 
piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
izpildītājs var lauzt nodošanas un 
piešķiršanas līgumu. Ja fonogrammas 
fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju 
izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai 
piešķiršanas līgumus tikai kopīgi. Ja 
nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek 
lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, 
fonogrammas producenta tiesības uz 
fonogrammu beidzas.

izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu, fonogrammas producents 
ilgāk vairs nepiedāvā vismaz vienas
fonogrammas versijas kopiju tirdzniecību 
pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību 
sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu 
līdzekļiem vismaz vienu fonogrammas 
versiju tā, ka sabiedrības locekļi var tai 
piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
izpildītājs var pieprasīt, lai  fonogrammas 
producents to dara. Ja fonogrammas 
producents pieņemamā laika posmā 
nepiekrīt izpildīt viņa prasības, izpildītājs 
var izbeigt tiesību piešķiršanu uz šo 
fonogrammu. Ja fonogrammas fiksācijā 
ietverti vairāku izpildītāju izpildījumi, viņi 
var lauzt nodošanas vai piešķiršanas 
līgumus tikai kopīgi. Ja nodotās vai 
piešķirtās tiesības tiek atņemtas saskaņā ar 
1. un 2. teikumu, fonogrammas producenta 
tiesības uz attiecīgo fonogrammu beidzas.

Or. de

Pamatojums

Būtu neloģiski, pieprasīt, lai producents piedāvātu pārdošanā / darītu pieejamas visas 
fonogrammas versijas. Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka producentam ir jādara pieejama 
vismaz viena versija, un tiek noteikts, — ja producents netirgo vai nepiedāvā vismaz vienu 
versiju, izpildītājs var viņam likt to darīt Ja producents nepiekrīt to izdarīt pieņemamā laikā, 
izpildītājs var atņemt producenta tiesības uz attiecīgo fonogrammu.

Grozījums Nr. 94
Georgios Papastamkos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 6. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu, fonogrammas producents 
neveic fonogrammas tirdzniecību 
pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību 
sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu 
līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai 
piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
izpildītājs var lauzt nodošanas un 
piešķiršanas līgumu. Ja fonogrammas 
fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju 
izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai 
piešķiršanas līgumus tikai kopīgi. Ja 
nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek 
lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, 
fonogrammas producenta tiesības uz 
fonogrammu beidzas.

6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu, fonogrammas producents 
ilgāk vairs nepiedāvā vismaz vienas
fonogrammas versijas kopiju tirdzniecību 
pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību 
sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu 
līdzekļiem vismaz vienu fonogrammas 
versiju tā, ka sabiedrības locekļi var tai 
piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
izpildītājs var  pieprasīt, lai producents to 
dara, un, ja producents pieņemamā laika 
posmā nepiekrīt izpildīt viņa prasības, 
izpildītājs var izbeigt tiesību piešķiršanu 
uz šo fonogrammu. Ja fonogrammas 
fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju 
izpildījumi, viņi var atņemt nodotās vai 
piešķirtās tiesības tikai kopīgi. Ja 
piešķirtās tiesības tiek atņemtas saskaņā ar 
1. un 2. teikumu, fonogrammas producenta 
tiesības uz attiecīgo fonogrammu beidzas.

Or. en

Pamatojums

Jādomā, ka fonogrammas producents nepiedāvās pārdošanā /nepubliskos visas fonogrammas 
versijas.  Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka producentam ir jādara pieejama vismaz viena 
versija, un tiek noteikts, — ja producents netirgo vai nepiedāvā vismaz vienu versiju, 
izpildītājs var viņam likt to darīt, un, ja producents nepiekrīt to izdarīt pieņemamā laikā, 
izpildītājs var atņemt producenta tiesības uz attiecīgo fonogrammu.
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Grozījums Nr. 95
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt:
grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu, fonogrammas producents 
neveic fonogrammas tirdzniecību 
pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību 
sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu 
līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai 
piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
izpildītājs var lauzt nodošanas un 
piešķiršanas līgumu. Ja fonogrammas 
fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju 
izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai 
piešķiršanas līgumus tikai kopīgi. Ja 
nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek 
lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, 
fonogrammas producenta tiesības uz 
fonogrammu beidzas.

6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu, fonogrammas producents 
ilgāk vairs nepiedāvā vismaz vienas
fonogrammas versijas kopijas tirdzniecību 
pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību 
sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu 
līdzekļiem vismaz vienu fonogrammas 
versiju tā, ka sabiedrības locekļi var tai 
piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
izpildītājs var  pieprasīt, lai producents to 
dara, un, ja producents pieņemamā laika 
posmā nepiekrīt izpildīt viņa prasības, 
izpildītājs var izbeigt tiesību piešķiršanu 
uz šo fonogrammu. Ja fonogrammas 
fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju 
izpildījumi, viņi var atņemt nodotās vai 
piešķirtās tiesības tikai kopīgi. Ja piešķirtās 
tiesības tiek atņemtas saskaņā ar 1. un
2. teikumu, fonogrammas producenta 
tiesības uz attiecīgo fonogrammu beidzas.

Or. en

Pamatojums

Jādomā, ka fonogrammas producents nepiedāvās pārdošanā /nepubliskos visas fonogrammas 
versijas.  Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka producentam ir jādara pieejama vismaz viena 
versija, un tiek noteikts, — ja producents netirgo vai nepiedāvā vismaz vienu versiju, 
izpildītājs var viņam likt to darīt, un, ja producents nepiekrīt to izdarīt pieņemamā laikā, 
izpildītājs var atņemt producenta tiesības uz attiecīgo fonogrammu.
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Grozījums Nr. 96
Renate Weber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu, fonogrammas producents 
neveic fonogrammas tirdzniecību 
pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību 
sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu 
līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai 
piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
izpildītājs var lauzt nodošanas un 
piešķiršanas līgumu. Ja fonogrammas 
fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju 
izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai 
piešķiršanas līgumus tikai kopīgi. Ja 
nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek 
lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, 
fonogrammas producenta tiesības uz 
fonogrammu beidzas. 

6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu, fonogrammas producents 
neveic fonogrammas tirdzniecību 
pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību 
sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu 
līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai 
piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
izpildītājs var lauzt nodošanas un 
piešķiršanas līgumu. Ja fonogrammas 
fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju 
izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai 
piešķiršanas līgumus gan kopīgi, gan 
individuāli. Ja nodošanas vai piešķiršanas 
līgums tiek lauzts saskaņā ar 1. vai 
2. teikumu, fonogrammas producenta 
tiesības uz fonogrammu beidzas.

Or. en

Pamatojums

Ja vienā izpildījumā ir iesaistīts ievērojams izpildītāju skaits, nav reāli prasīt, lai viņi rīkotos 
kopīgi. Kad pagājuši piecdesmit gadi pēc izpildījuma fiksācijas, ir iespējams, ka dzīvi 
palikušie izpildītāji vairs pat neatcerās to citu mākslinieku vārdus, kas ar viņiem  
piedalījušies vienā izpildījumā, un tādēl varbūt nemaz nespēj ne pieņemā laikā sazināties ar 
citiem izpildītājiem, ne arī vienoties par kopīgu rīcību. Tāpēc ir nepieciešams noteikt, ka arī 
individuāla rīcība ir pieļaujama.
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Grozījums Nr. 97
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vienu gadu pēc tam, kad atbilstīgi 
3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// 
ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], 
izpildītājs un fonogrammas producents 
vairs nav aizsargāti attiecībā uz 
izpildījuma fiksāciju un fonogrammu, un 
fonogramma nav pieejama sabiedrībai pa 
vadiem vai bezvadu līdzekļiem tā, ka 
sabiedrības locekļi var tai piekļūt 
individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
fonogrammas producenta tiesības uz 
fonogrammu un izpildītāju tiesības 
saistībā ar viņu izpildījumu fiksāciju 
beidzas.”

svītrots

Or. en

Pamatojums

„Lieto vai zaudē” klauzula ir izstrādāta, lai aizsargātu izpildītāju tiesības un nodrošinātu, ka 
fonogrammu producenti nevar tiesības negodīgi samazināt. Tāds ir 10.a panta 1. punkta 
1. apakšpunkta rezultāts, un no pārējiem 2. apakšpunktā paredzētajiem pasākumiem neizriet, 
ka izpildītajiem ir kāds papildu labums, daudzos gadījumos viņi pat ir sliktākā situācijā.

Grozījums Nr. 98
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vienu gadu pēc tam, kad atbilstīgi Ja piecus gadus pēc tam, kad atbilstīgi 
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3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// 
ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], 
izpildītājs un fonogrammas producents 
vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma 
fiksāciju un fonogrammu, un fonogramma 
nav pieejama sabiedrībai pa vadiem vai 
bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības 
locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā 
vietā un laikā, fonogrammas producenta 
tiesības uz fonogrammu un izpildītāju 
tiesības saistībā ar viņu izpildījumu 
fiksāciju beidzas.”

3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// 
ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], 
izpildītājs un fonogrammas producents 
vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma 
fiksāciju un fonogrammu, un fonogramma 
nav pieejama sabiedrībai pa vadiem vai 
bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības 
locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā 
vietā un laikā, fonogrammas producenta 
tiesības uz fonogrammu un izpildītāju 
tiesības saistībā ar viņu izpildījumu 
fiksāciju beidzas.”

Or. en

Pamatojums

„Izmanto vai zaudē” klauzulas ieviešana ir atbalstāma, tā jāpadara elastīgāka. Ja tiesības 
tiek atdotas izpildītājam, viņam jāsniedz godīga iespēja izmantot savu darbu pirms tiesības 
atkal tiek zaudētas. Tādēļ izpildītājiem būtu jāparedz pieņemamāks laiks (5 gadi) jaunās 
izmantošanas iespējas realizēšanai.

Grozījums Nr. 99
Bert Doorn

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vienu gadu pēc tam, kad atbilstīgi 
3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// 
ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], 
izpildītājs un fonogrammas producents 
vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma 
fiksāciju un fonogrammu, un fonogramma 
nav pieejama sabiedrībai pa vadiem vai 
bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības 
locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā 
vietā un laikā, fonogrammas producenta 
tiesības uz fonogrammu un izpildītāju 

Ja piecus gadus pēc tam, kad atbilstīgi 
3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// 
ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], 
izpildītājs un fonogrammas producents 
vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma 
fiksāciju un fonogrammu, un fonogramma 
nav pieejama sabiedrībai pa vadiem vai 
bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības 
locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā 
vietā un laikā, fonogrammas producenta 
tiesības uz fonogrammu un izpildītāju 
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tiesības saistībā ar viņu izpildījumu 
fiksāciju beidzas.” 

tiesības saistībā ar viņu izpildījumu 
fiksāciju beidzas.”

Or. en

Pamatojums

Ir taisnīgi paredzēt ilgāku laika posmu, kamēr tiesības tiek piešķirtas visai sabiedrībai.

Grozījums Nr. 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vienu gadu pēc tam, kad atbilstīgi 
3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// 
ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], 
izpildītājs un fonogrammas producents 
vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma 
fiksāciju un fonogrammu, un fonogramma 
nav pieejama sabiedrībai pa vadiem vai 
bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības 
locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā 
vietā un laikā, fonogrammas producenta 
tiesības uz fonogrammu un izpildītāju 
tiesības saistībā ar viņu izpildījumu 
fiksāciju beidzas.”

Ja piecus gadus pēc tam, kad atbilstīgi 
3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// 
ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], 
izpildītājs un fonogrammas producents 
vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma 
fiksāciju un fonogrammu, un fonogramma 
nav pieejama sabiedrībai pa vadiem vai 
bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības 
locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā 
vietā un laikā, fonogrammas producenta 
tiesības uz fonogrammu un izpildītāju 
tiesības saistībā ar viņu izpildījumu 
fiksāciju beidzas.”

Or. en

Pamatojums

Lai izpildījuma jauno izmantošanu padarītu realizējamu pēc tam, kad izpildītājam tiesības 
atdotas atpakaļ, izpildītājam nepieciešams nodrošināt reālu iespēju uzsākt attiecīgā 
izpildījuma izmantošanu no jauna. Viens gads ir pārāk īss laika posms, lai izpildītājs varētu 
atgūt savas tiesības noslēgt līgumu ar jaunu producentu un padarīt izpildījumu publiski 
pieejamu. Pieci gadi ir piemērotāks laika posms.
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Grozījums Nr. 101
Renate Weber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vienu gadu pēc tam, kad atbilstīgi 
3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// 
ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], 
izpildītājs un fonogrammas producents 
vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma 
fiksāciju un fonogrammu, un fonogramma 
nav pieejama sabiedrībai pa vadiem vai 
bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības 
locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā 
vietā un laikā, fonogrammas producenta 
tiesības uz fonogrammu un izpildītāju 
tiesības saistībā ar viņu izpildījumu 
fiksāciju beidzas.”

Ja piecus gadus pēc tam, kad atbilstīgi 
3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// 
ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], 
izpildītājs un fonogrammas producents 
vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma 
fiksāciju un fonogrammu, un fonogramma 
nav pieejama sabiedrībai pa vadiem vai 
bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības 
locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā 
vietā un laikā, fonogrammas producenta 
tiesības uz fonogrammu un izpildītāju 
tiesības saistībā ar viņu izpildījumu 
fiksāciju beidzas.”

Or. en

Pamatojums

Lai gan „izmanto vai zaudē” klauzulas ieviešana ir atbalstāma, tā jāpadara elastīgāka. Ja 
tiesības tiek atdotas izpildītājam, viņam jāsniedz godīga iespēja izmantot savu darbu pirms 
tiesības atkal tiek zaudētas. Tādēļ izpildītājiem būtu jāparedz pieņemamāks laiks (5 gadi) 
jaunās izmantošanas iespējas realizēšanai.

Grozījums Nr. 102
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a. Ja izpildītājam ir tiesības saņemt 
regulārus maksājumus, no izpildītājam 
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paredzētajiem maksājumiem neatskaita ne 
avansa maksājumu, ne līgumā paredzētos 
ieturējumus pēc tam, kad izpildītāja 
tiesības saskaņā ar 3. panta 1. punktu [// 
EK: ierakstīt: grozītās direktīvas numuru] 
vairs netiek aizsargātas.

Or. en

Pamatojums

Noteikums ir svarīgs izpildītājiem, lai saņemtu visas autoratlīdzības, kas tiem pienākas 
pagarinātajā termiņā, pretēji producentu iebildumiem, ka sākotnējie avansa maksājumi 
izpildītājiem joprojām nav atgūti. Bez šī papildnosacījuma tiesību aizsardzības termiņa 
pagarināšana būtu izdevīga tikai dažiem izpildītājiem.

Grozījums Nr. 103
Renate Weber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a. Dalībvalstis īsteno attiecīgus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
izpildītājiem, kuru ekskluzīvas tiesības par 
samaksu nodotas producentam, tiesību 
aizsardzības pagarinātajā periodā tiek 
pilnībā samaksāta līgumā paredzētā 
autoratlīdzība vai atlīdzības likme, ko 
neietekmē avansa maksājumi vai līgumā 
paredzētie atskaitījumi.

Or. en

Pamatojums

Noteikums ir svarīgs izpildītājiem, lai saņemtu visas autoratlīdzības, kas tiem pienākas 
pagarinātajā termiņā, pretēji producentu iebildumiem, ka sākotnējie avansa maksājumi 
izpildītājiem joprojām nav atgūti. Bez šī papildnosacījuma tiesību aizsardzības termiņa 
pagarināšana būtu izdevīga tikai dažiem izpildītājiem.
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Grozījums Nr. 104
Nicolae Vlad Popa

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
1. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„ Muzikālu kompozīciju ar vārdiem 
aizsardzības termiņš beidzas 70 gadus pēc
tam, kad mirusi pēdējā no turpmāk 
minētajām personām, neatkarīgi no tā, vai 
šī persona atzīta vai nav atzīta par 
līdzautoru — teksta autors vai mūzikas 
komponists.”

„ Muzikālu kompozīciju ar vārdiem 
aizsardzības termiņš beidzas, iestājoties 
autora trešās pakāpes mantinieku nāvei,
vai 70 gadus pēc tam, kad mirusi pēdējā no 
turpmāk minētajām personām, ņemot vērā, 
kas notiek vēlāk, neatkarīgi no tā, vai šī 
persona atzīta vai nav atzīta par 
līdzautoru — teksta autors vai mūzikas 
komponists.”

Or. en

Pamatojums

Ilgāks aizsardzības periods nepieciešams tādēļ, lai nodrošinātu, ka autora mantinieki saņem 
to, kas viņiem likumīgi pienākas.  Ir svarīgi nodrošināt, ka mantiniekiem līdz trešai pakāpei 
tiek piešķirtas šīs tiesības.

Grozījums Nr. 105
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. apakšpunkts
Direktīva 2006/116/EK
1. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„ Muzikālu kompozīciju ar vārdiem 
aizsardzības termiņš beidzas 70 gadus pēc 
tam, kad mirusi pēdējā no turpmāk 
minētajām personām, neatkarīgi no tā, vai 
šī persona atzīta vai nav atzīta par 
līdzautoru — teksta autors vai mūzikas 

„ Muzikālu kompozīciju ar vārdiem 
aizsardzības termiņš beidzas 70 gadus pēc 
tam, kad mirusi pēdējā no turpmāk 
minētajām personām, teksta autors vai 
mūzikas komponists.”
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komponists.”

Or. en

Pamatojums

Ir lietderīgi noteikt, ka autortiesības attiecībā uz mūziku un tekstu līdzautorības gadījumā 
beidzas vienlaicīgi. Tomēr gadījumos, kad mūzika un teksts salikti kopā paraduma pēc vai 
nejauši, bet ir uzrakstīti neatkarīgi viens no otra, attiecībā uz katru no tiem bātu jāsaglabā 
atseviški aizsardzības periodi, iespējams, pieļaujot dažādas kombinācijas (tā tas, piemēram,  
bieži ir gadījumos ar himnām).

Grozījums Nr. 106
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekļauj šādu pantu:

„2.a pants
Ne vēlāk kā …* un pēc tam ik pēc četriem 
gadiem Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālajai komitejai 
ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu 
un ietekmi, kurā cita starpā, pamatojoties 
uz dalībvalstu sniegto īpašo informāciju, 
tā izvērtē šīs direktīvas pārskatīšanas laikā 
pieņemto pasākumu efektivitāti attiecībā 
uz noteiktajiem mērķiem. Komisija jo 
īpaši pārbauda, vai tiesību aizsardzības 
termiņa pagarināšana ir labvēlīgi 
ietekmējusi izpildītāju sociālo stāvokli un 
mūzikas jaunradi un vai papildu 
pasākumi ir bijuši lietderīgi šo mērķu 
sasniegšanā.
* Trīs gadus pēc šīs direktīvas transponēšanas.”

Or. en
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