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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1665/2008, ko „Open Rights Group” vārdā iesniedza 
Apvienotās Karalistes valstspiederīgā Becky Hogge un kam pievienoti 
13 952 paraksti, par skaņu ierakstu jomas autortiesību aizsardzības termiņu 
pagarināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņu 
pagarināšanu, kas saskaņā ar Komisijas priekšlikumu COM(2008)464, ar ko groza Direktīvu 
2006/116/EK, pagarinātu šos termiņus no 50 līdz 95 gadiem attiecībā uz izpildītājiem, 
fonogrammu producentiem vai skaņu ierakstiem. Personas pieprasa, lai, izdarot grozījumus 
direktīvā, tiktu ņemtas vērā gan profesionāļu, gan patērētāju intereses.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

Lūgumrakstā, ko parakstījušas 13 952 personas, Eiropas Savienības iestādes aicinātas 
nodrošināt, lai politika autortiesību jomā atspoguļotu visu attiecīgo ieinteresēto personu, 
tostarp patērētāju un sabiedriskas nozīmes organizāciju, intereses un nevis vienīgi to 
komerctiesību subjektu intereses, kuri atbalsta autortiesību termiņu pagarināšanu.  Prasītāji 
uzskata, ka priekšlikums attiecībā uz termiņiem un politika autortiesību jomā kopumā pārāk 
pievēršas to personu labklājībai, kurām ir autortiesības, un tiem, kuri pārvalda autortiesības.

Priekšlikuma efektivitāte 



PE426.903v01-00 2/5 CM\784459LV.doc

LV

Pirms Komisijas priekšlikuma tika veikts ietekmes novērtējums1, kurā ņēma vērā visu 
ieinteresēto personu, tostarp patērētāju un sabiedriskas nozīmes organizāciju, viedokļi. 
Komisijas dienesti izskatīja virkni pētījumu, tostarp visus tos, kuri minēti lūgumrakstā. 
Pētījumu saraksts atrodams ietekmes novērtējuma 13. lappusē. Komisija vēlētos uzsvērt, ka 
akadēmiskie pētījumi, kurus citē lūgumraksta iesniedzēji, ietver vispārīgus paziņojumus par 
politiku autortiesību jomā un pēta izpildītāju tiesību vēsturisko pamatu. Nevienā no 
akadēmiskajiem pētījumiem, izņemot vienu, kurus citē lūgumraksta iesniedzēji, nav sniegta 
nekāda empīriska analīze ne par izpildītāju ieguvumu, ne par ietekmi uz patērētājiem.

Komisijas ietekmes novērtējumā, kas pamatots uz empīriskiem datiem, atzīts, ka vidējais gada 
papildu ieguvums, pagarinot termiņu attiecībā uz vidējo izpildītāju, nebūtu iespaidīgs 
(salīdzinājumā ar „augsta lidojuma” atalgojumu banku un apdrošināšanas sektorā), taču 
ievērojams un nozīmīgs, ja to aplūko no vidējā izpildītāja viedokļa.

Ieguvums, kas rodas no autoratlīdzības tiesību ilgāka termiņa saistībā ar raidīšanu un mūzikas 
publisku izpildīšanu bāros un diskotēkās, veidotu līdz EUR 737.  Šo aprēķinu bāze attiecas uz 
to, ka labums, kas uzkrājas izpildītājiem pirmajos desmit gados, sasniegtu līdz EUR 18 
miljoniem, un ka aptuveni 24 500 izpildītāju zaudētu aizsardzību pirmajos desmit gados.  Ja 
labumu, kas uzkrājas visā desmit gadu periodā (EUR 18 miljoni), izdala uz 24 500 
izpildītājiem, kas zaudētu aizsardzību šajā desmitgadē, vidējais izpildītāju ieguvums 
attiecīgajā desmitgadē būtu līdz EUR 737 gadā.

Lūgumraksta iesniedzēju alternatīvais aprēķins (http://www.openrightsgroup.org/wp-
content/uploads/080829_ukipo_ectermextension_amended.pdf ) ir kļūdains. Tajā Komisijas 
iegūtais rezultāts tiek dalīts ar desmit, pieņemot, ka 24 500 personu zaudē aizsardzību katru 
gadu. Ir skaidrs, ka skaitlis attiecas uz izpildītāju skaitu, kuri zaudē aizsardzību 10 gadu laikā.

Papildpabalstu izpildītājiem sniedz studijas sesiju mūziķu fonds. Pretēji lūgumraksta 
iesniedzēju apgalvojumam šis fonds nesniedz atbalstu „bagātajiem un slavenajiem”, bet īpaši 
studijas sesiju mūziķiem.  Sesiju mūziķu fonds varētu nodrošināt papildu ieguvumu vidēji 
katram sesiju mūziķim EUR 130 līdz EUR 2065 gadā.  Lai gan lūgumraksta iesniedzēji varētu 
uzskatīt šos skaitļus par nenozīmīgiem, attiecīgajiem studijas sesiju mūziķiem ir pretējs 
viedoklis.
Tādējādi lūgumraksta iesniedzēju alternatīvais aprēķins (sk. citātu iepriekš) ir kļūdains.  Tajā 
tiek pieņemts, ka visi izpildītāji būs tiesīgi saņemt samaksu no sesiju mūziķu fonda, kaut gan 
īstenībā ir skaidrs, ka šis fonds sniedz kompensāciju tikai tiem izpildītājiem, kuri ir nodevuši 
tiesības, pretī saņemot vienreizēju maksājumu. Tāpēc ieņēmumi no šā fonda neapšaubāmi 
neattiecas uz veiksmīgiem slaveniem māksliniekiem.

Iepriekš minētajos aprēķinos nav iekļauti papildu ieņēmumi, ko slaveni izpildītāji 
(mākslinieki, kuriem ir līgumā paredzēta autoratlīdzība) saņems, pateicoties tam, ka 
pagarinātajā termiņā vairs nebūs atļauti atvilkumi no autoratlīdzības.  Attiecībā uz tiem 
izpildītājiem, kuri nekad nav saņēmuši līgumā paredzētu autoratlīdzību sākotnējo 50 gadu 

                                               
1 Komisijas dienestu darba dokuments „Ietekmes novērtējuma kopsavilkums par izpildītāju un ierakstu 

producentu juridisko un ekonomisko situāciju Eiropas Savienībā”  2008. gada 23. aprīlī 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/term/ia_term_en.pdf
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laikā tāpēc, ka ierakstu kompānija vēl nebija atpelnījusi sākumā ieguldītos līdzekļus, 
priekšlikumā iekļauts nosacījums par „iespēju sākt visu no nulles”. Tas nozīmē, ka šie 
izpildītāji faktiski sāks gūt autoratlīdzību pagarinātajā termiņā — jo pārējā summas daļa, kas 
pienāktos ierakstu producentam, tiks atcelta.

Tādējādi ar šo priekšlikumu nodrošinās būtisku pieaugumu ieņēmumos, it īpaši vēlākā dzīves 
posmā, mazpazīstamo vai nepazīstamo mākslinieku lielākajam vairākumam, īpaši slavenu 
izpildītāju plašajam vairākumam, kuri agrāk nav saņēmuši autoratlīdzību, un sesiju mūziķiem, 
kuri pirmo reizi savas karjeras laikā gūs papildu ienākumus no fonda. 

Tas, ka ierakstu producenti arī gūs labumu no termiņa pagarināšanas — proti, papildu 
ienākumus — ir nepieciešams, lai fonds būtu darboties spējīgs. Ja netiek pārdoti ieraksti, nav 
ieņēmumu plūsmas sesiju mūziķiem.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu fonds veidos līdz 20 % ienākumu no pārdošanas, ko 
nopelnītu ierakstu kompānijas pagarinātajā termiņā.  Tas, ka skaņu ierakstu nozare ir pastāvīgi 
mēģinājusi, taču līdz šim bez panākumiem, samazināt summas, kas būtu atlicināmas fondam, 
parāda, ka šis priekšlikums nav nekāda dāvana skaņu ierakstu nozarei.

Turklāt ierakstu producenti maksās lielāku autoratlīdzību pagarinātajā periodā, jo viņiem būs 
jāmaksā pilna autoratlīdzība visiem slavenajiem izpildītājiem.  Tīri teorētiskajos kritiskajos 
argumentos šis likums tiek pastāvīgi ignorēts.

Sabiedrības intereses

Komisija, ņemot vērā visus viedokļus, uzskata, ka priekšlikums termiņu pagarināšanai patiesi 
ir līdzsvarots. Apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Eiropadomi saskaņā ar koplēmuma 
procedūru arī nodrošinājusi, ka galīgajā tekstā nav ignorētas ne Eiropas pilsoņu, ne 
dalībvalstu varas iestāžu paustās intereses.

Komisija uzskata, ka salīdzinājums ar datorprogrammu patentu iniciatīvu ir pilnīgi 
nepamatots, un tā vēlētos norādīt uz lielo atbalstu priekšlikumam, ko izteikušas mūziķu 
apvienības, un kas šajā ziņā ir izteiksmīgs pierādījums.  Šajā priekšlikumā par termiņiem 
izšķirošs faktors nav skaņu ierakstu nozares izdzīvošana vai dažu galveno korporatīvo 
interešu aizsardzība, bet gan sen aizkavējusies atzīšana, ka izpildītāji, dziedātāji, orķestru 
direktori un koru dalībnieki ir atkarīgi no autortiesību autoratlīdzības, lai nopelnītu pienācīgas 
kvalitātes iztiku.

Publiskajā apritē pieejami ieraksti

Priekšlikums pagarināt termiņu attiecas tikai uz izpildītāju un ierakstu producentu tiesībām. 
Tas nozīmē — ja šo priekšlikumu pieņems 2010. gadā, tiks pagarināti vienīgi izpildītāju un 
producentu tiesību termiņi no 1960. gada un turpmāk.

Lūgumraksta iesniedzēji piemirst atzīmēt, ka autora tiesības turpinās 70 gadus pēc tam, kad 
miris pēdējais pārējos līdzautorus pārdzīvojušais autors.  Tas parasti nozīmē, ka autorības 
darbi turpina būt aizsargāti laikposmā līdz 140 vai 150 gadiem. Autora tiesības (komponista 
un teksta autora) saistībā ar šiem pašiem ierakstiem no 1960. gada un turpmāk tādējādi 
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turpināsies ilgu laiku, pat pēc tam, kad būs beigušās izpildītāju tiesību aizsardzības termiņi.  
Tikai tad, kad beigušās autora tiesības, var uzskatīt, ka skaņdarbs ir pieejams publiskajā 
apritē.  Tas nozīmē, ka autoratlīdzība joprojām jāmaksā autoriem ilgu laiku, pat ja skaņu 
ieraksts zaudējis aizsardzību.

Klauzula „lieto vai zaudē”

Klauzulas „lieto vai zaudē” nolūks ir dot iespēju izpildītājiem izmantot savas tiesības saistībā 
ar ierakstu, ja producents viņu muzikālo izpildījumu nepārdod tiešsaistē vai veikalos. 
Izpildītājs var vai nu izdot no jauna šo mūzikas ierakstu pats, vai atrast citu producentu, kurš 
vēlas to darīt.

Lūgumraksta iesniedzēji kļūdaini pieņem, ka izpildītājiem un lietotājiem jānes pierādījumu 
smagums par to, ka ieraksts nav „kādreiz bijis kaut kur darīts pieejams”.   Ar šo netiek 
atbilstīgi atspoguļota klauzulas „lieto vai zaudē” struktūra.  Klauzula it īpaši nodrošina to, ka 
izpildītāji var informēt producentu par savu nodomu izbeigt līgumu, ja producents skaņu 
ierakstu nav darījis pieejamu tiešsaistē un nepārdod to kompaktdisku veidā.  Ja producents 
neveiks abas minētās darbības, izpildītājs atgūs nodotās autortiesības, un producenta 
autortiesības attiecībā uz skaņu ierakstu beigs pastāvēt.
    
Audiovizuālie jautājumi

Priekšlikumā, kāds tas ir pašreizējā redakcijā, nav iekļauta audiovizuālā nozare.  Sarunu gaitā 
Komisija norādīja, ka nepieciešama šīs nozares turpmāka izpēte, pirms iesniegt kādus 
priekšlikumus darbībai. Pašreizējā priekšlikumā tāpēc ir iekļauts pants, kurā precizē, ka 
Komisija veic atsevišķu ietekmes novērtējumu attiecībā uz izpildītājiem audiovizuālajā 
nozarē.

Skaidrība

Komisija atzīst, ka izpildes jautājumus nevajadzētu jaukt ar intelektuālā īpašuma tiesību 
ilgumu un darbības jomu. Pašreizējā priekšlikumā nav ietverti izpildes pasākumi.  Tieši 
pretēji, – pagarinot aizsardzības termiņus, ar priekšlikumu veicina šīs tiesības, piemēram, 
taisnīgu atlīdzību par raidīšanu un publiskošanu, kas dod iespēju izpildītājiem iegūt tiešu 
labumu, neizmantojot apgrūtinošus izpildes pasākumus vai digitālās tiesību pārvaldījuma 
tehnoloģijas. 

Uz pierādījumiem balstītas pieejas princips

Komisija uzskata, ka tā ir sniegusi plašus pierādījumus ietekmes novērtējumā. Ietekmes 
novērtējumā ir arī pētīts patēriņa cenu jautājums. Nav pierādījumu, kas norāda uz cēlonisku 
sakarību starp izpildītāju vai producentu autortiesību aizsardzību un skaņu ierakstu 
mazumtirdzniecības cenu. Komisija secināja, ka cenu noteikšanu skaņu ierakstiem traucē 
daudzi citi faktori, tostarp pārdošanas vietu platība un cenu daļa, ko patur mazumtirgotāji.  
Empīriskie pierādījumi liecina, ka nav samazinājuma skaņu ierakstu cenās, ja beidzas 
izpildījuma autortiesības. Galvenokārt tas ir tāpēc, ka autori joprojām saņem atlīdzību par 
savām dziesmām (aizsargātas mūža garumā un vēl septiņdesmit gadus) un ka publiskajā apritē 
pieejamu darbu izdevniecības būtībā tirgo tās par tādu pašu cenu kā ierakstu kompānijas.
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Attiecībā uz pārdošanu tiešsaistē cenas, ko piedāvā patlaban tādi dominējoši pakalpojumu 
sniedzēji kā iTunes, par ierakstu ir tādas pašas — neatkarīgi no tā, vai autortiesības uz šo 
mūziku ir vai nav.

Ar parakstīšanos saistīti pakalpojumi piedāvā piekļuvi repertuāram vai zināmam skaitam 
ierakstu par mēneša maksu, un šī cena nemainās attiecībā uz ierakstu skaitu, uz kuriem 
autortiesības vai nu ir, vai nav.

Kombinēta piekļuve tādiem mūzikas pakalpojumiem kā „Nokia nāk ar mūziku” (mobilie 
telefoni) vai „Orange musique max” (interneta pakalpojumu sniedzēji (IPS), mobilie telefoni) 
arī maksā vienādi — neatkarīgi no tā, kurus ierakstus patērētājs lejuplādē.

No 100 mūzikas pakalpojumiem, kurus iekļāva nesenajā apsekojumā „Mūzikas observatorija 
(Observatoire de la musique) —  stāvokļa novērtējums digitālās mūzikas piedāvājuma jomā 
2008. gada pirmajā pusgadā”, tikai vienā pakalpojumā piedāvā piekļuvi skaņu ierakstiem, kuri 
vairs nav aizsargāti.  Cena EUR 1 par ierakstu (celiņu) ir identiska tai cenai, ko maksā par 
ierakstiem, kuriem saglabājas aizsardzība.

Priekšlikuma statuss

Eiropas Parlaments izskatīja šo priekšlikumu, un par to balsoja četrās dažādās komitejās: 
Kultūras un izglītības komitejā (2008. gada 10. decembrī), Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejā (2008. gada 12. decembrī), Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejā (2008. gada 16. decembrī) un par jautājumu atbildīgajā Juridiskajā komitejā 
(2009. gada 18. februārī). Balsojumi bijuši galvenokārt pozitīvi.

Joprojām notiek sarunas ar Padomi, un līdz šim Padomes un EP teksti ir diezgan labi 
saskaņoti.  Sasniegts kopējs viedoklis jautājumos par termiņu pagarināšanu līdz 70 gadiem, 
iesaistot studijas sesiju mūziķu fondu, klauzula par „iespēju visu sākt no nulles” un 
nosacījums „lieto vai zaudē”, kas pieejams attiecībā uz visiem skaņu ierakstiem, — kuri 
ierakstīti vai nu pirms, vai pēc jaunā termiņa stāšanās spēkā.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka par priekšlikumu ir plaši debatēts un diskutēts un ka šajā procesā 
ieguldījumu devušas visas ieinteresētās personas, un iesniedz līdzsvarotu normatīvu tekstu.  
Priekšlikuma sākotnējais mērķis ir palīdzēt izpildītājiem uzlabot to ekonomisko stāvokli. Tas, 
ka izpildītāji dedzīgi vēlas, lai tiktu pieņemts priekšlikums, parāda, ka rezultāti nākotnē būs 
tādi, kādus Komisija noteikusi vispusīgajā ietekmes novērtējumā.


