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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību 
aizsardzības termiņiem
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0464),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 47. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0281/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, kā arī Kultūras un izglītības 
komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
-1. pants – 1. punkts (jauns)
Direktīva (EK) Nr. 2006/116
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(–1) iekļauj šādu apsvērumu:
„(14a) Lai atkārtoti līdzsvarotu līgumus, 
ar kuriem mūzikas izpildītāji uz 
autoratlīdzības pamata piešķir savas 
izņēmuma tiesības fonogrammas 
producentam, turpmākajam 
nosacījumam, kas attiecas uz pagarināto 
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aizsardzības termiņu, ir jābūt „pilnīgai 
atjaunošanai” attiecībā uz tiem 
izpildītājiem, kuri savas iepriekš minētās 
izņēmuma tiesības pret autoratlīdzību vai 
līgumā noteikto atlīdzību ir piešķīruši 
fonogrammu producentiem. Lai izpildītāji 
pilnībā gūtu labumu no pagarinātā 
aizsardzības termiņa, dalībvalstīm ir 
jānodrošina, ka saskaņā ar līgumiem 
starp fonogrammu producentiem un 
izpildītājiem 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 dažiem izpildītājiem.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva (EK) Nr. 2006/11614.
3. pants – 1. punkts – 2. teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

„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 95 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai 
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms,

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

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

Diskriminācija starp mūzikas un audiovizuālajiem izpildītājiem ir pilnībā nepieņemama, jo 
Direktīva 93/98/EEK, kuras kodificētā redakcija ir Direktīva 2006/116/EK, nediskriminē 
izpildītājus. Tāpēc atšķirīgu termiņu noteikšana vienas un tās pašas kategorijas izpildītājiem 
būtu diskriminējoši saskaņā ar eirolikumu un pretrunā ar valsts sistēmu. Turklāt šāda 
diskriminācija nav pamatota.
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PASKAIDROJUMS

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu, kura mērķis ir uzlabot mūzikas izpildītāju, jo īpaši 
studijas sesiju mūziķu, sociālos stāvokli, ņemot vērā apstākli, ka arvien biežāk izpildītāji 
nodzīvo ilgāk par pašreizējo viņu darba aizsardzības termiņu — 50 gadiem.

Direktīvas galvenajā priekšlikumā ir iekļauts ne tikai ierosinājums pagarināt no 50 līdz 
95 gadiem autortiesību aizsardzības termiņu izpildītājiem un fonogrammu producentiem, bet 
arī paredzēti vairāki papildu pasākumi, piemēram, izveidot fondu sesiju mūziķiem un ieviest 
„izmanto vai zaudē” klauzulu līgumos starp izpildītājiem un fonogrammu producentiem.
No juridiskā viedokļa šajos priekšlikumos ir ierosināts grozīt 2006. gada 12. decembra 
Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem. Ar šo 
direktīvu tika kodificēta un aizstāta iepriekšējā Direktīva 93/98/EEK par autortiesību un dažu 
blakustiesību aizsardzības termiņu saskaņošanu (bieži tiek saukta par „Termiņu direktīvu”), 
neveicot tajā būtiskas izmaiņas.

Šo priekšlikumu mērķis ir atbalstīt gan izpildītājus, gan arī ierakstu producentus.
Ja tiks pagarināts autortiesību aizsardzības termiņš, ieguvēji būs izpildītāji, kuri varēs turpināt 
pelnīt ilgākā laika posmā. 95 gadu termiņa ieviešana novērstu ienākumu trūkumu, ar kuru 
izpildītājiem nākas saskarties, sasniedzot 70 gadu vecumā, kad zaudē aizsardzību viņu pirmie 
darbi, kas tika ierakstīti, kad izpildītājiem bija aptuveni 20 gadu. Viņiem arī turpmāk būs 
tiesības saņemt atlīdzību par savu darbu pārraidīšanu un publiskošanu, piemēram, 
atskaņošanu bāros un diskotēkās, kā arī kompensācijas maksājumus par viņu darbu privāto 
kopēšanu.
Pagarinātais termiņš dos labumu arī ierakstu producentiem. Tas radīs papildu ieņēmumus no 
veikalos un internetā pārdotajiem ierakstiem.
Šajos priekšlikumos ir arī ierosināta vienota metode, kā aprēķināt aizsardzības termiņu, kas 
attiecas uz skaņdarbiem, kuru sacerēšanā ieguldījumu ir devuši vairāki autori, jo mūzikas 
radīšana pārsvarā ir vairāku autoru kopdarbs; ES mērogā skaņdarba aizsardzības termiņš 
beigsies 70 gadus pēc pēdējā līdzautora nāves neatkarīgi no tā, vai tas ir teksta vai arī mūzikas 
autors.

Komisijas priekšlikums ir ieviests, lai piemērotu vienotu aizsardzības termiņa aprēķina metodi 
attiecībā uz muzikālām kompozīcijām ar tekstu, proti, ja muzikāla kompozīcija būs publicēta 
kopā ar tekstu, aizsardzības termiņu aprēķinās no brīža, kad ir miris pēdējais līdzautorus 
pārdzīvojušais autors: teksta autors vai mūzikas komponists.

Pašreizējās autortiesību aizsardzības termiņu atšķirības starp Eiropu un ASV ir cēlonis 
tiesiskai nenoteiktībai un pirātismam, jo īpaši digitālajā vidē, kur nepastāv ierobežojumi un 
darbus vienlaicīgi var izmantot dažādās valstīs. Ir pilnīgi skaidrs, ka dažādi aizsardzības 
termiņi var veicināt pirātisma izplatību: izpildījumus, kas vienā valstī ir kļuvuši par 
neaizsargātiem darbiem, tiešsaistē var izplatīt uz citām valstīm, kur tie joprojām ir aizsargāti.
Visbeidzot — Eiropa ir spējīga aizsargāt savus māksliniekus, un viņi ir ļoti nozīmīgi tās 
daudzveidīgās kultūras pārstāvji.
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Autortiesību aizsardzības termiņu vienādošana ar ASV varētu būt lieliska iespēja veicināt 
progresu Eiropas ekonomikā attiecībā uz ES Lisabonas stratēģiju izaugsmei un 
nodarbinātībai, kurā bija īpaši akcentēta nepieciešamība stimulēt jaunrades nozares. Laikā, 
kad arvien lielāku IKP daļu Eiropas Savienībā nodrošina jaunrades nozares, kuru pamatā ir 
intelektuālais īpašums, pašreizējā atšķirība starp autortiesību aizsardzības termiņiem ES un 
ASV rada nevienlīdzīgas konkurences iespējas Eiropas skaņu ierakstu firmām un 
izpildītājiem.
Lai Eiropas skaņu ierakstu nozare globālajā tirgū tiešām būtu konkurētspējīga un tiktu 
nodrošinātas vienādas iespējas tās sadarbībai ar galveno Eiropas tirdzniecības partneri, ES ir 
jāvienādo autortiesību aizsardzības termiņš, pagarinot to līdz 95 gadiem. Nosakot īsāku laika 
posmu, šis mērķis netiku sasniegts.

Tā kā pēdējos gados ir vērojama iedzīvotāju vidējā dzīves ilguma palielināšanās, izpildītāju 
autortiesību aizsardzības termiņa pagarināšana kļūst arvien būtiskāka ikvienam māksliniekam.
Diemžēl daudzi izpildītāji gūst popularitāti un panākumus galvenokārt jaunībā, tāpēc ir 
svarīgi, lai vecumā viņi saņemtu taisnīgu finansiālu atlīdzību ik reizi, kad viņu darbi tiek 
publiskoti.
Pagarinātais termiņš veicinātu arī kultūras daudzveidību: ja termiņš netiks mainīts, arvien 
vairāk priekšroka tiks dota senākiem izpildījumiem, kuri pakāpeniski zaudēs autortiesību 
aizsardzību, un tādējādi tiks radīti zaudējumi mūsdienu jaunradei. Turklāt pēdējā gadījumā 
neizbēgami pastiprināsies centieni izmantot tos tirgus, kuros aizsardzība ir ilgāka, ignorējot 
aicinājumu dažādot vietējo tirgu.
Visbeidzot ir arī jāsaprot, ka atbilstoša statusa trūkums ļoti apgrūtina Eiropas izpildītājiem 
iespēju nopelnīt naudu iztikai ar saviem darbiem neatkarīgi no tā, cik liels ir viņu ieguldījums 
ES kultūras ekonomikā. Vairums izpildītāju nesaņem sociālo apdrošināšanu, bezdarbnieka 
pabalstu vai veselības un drošības aizsardzību, un kopumā viņi saskaras ar plaši izplatītu 
negodīgumu līgumu slēgšanas jomā. Tāpēc izpildītājiem ir ļoti būtiski tie ieņēmumi, kas 
iegūti, izmantojot intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesības.
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