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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymo tikslas – pagerinti socialinę atlikėjų, visų pirma samdomų muzikantų, padėtį, 
atsižvelgiant į tai, kad atlikėjai vis dažniau gyvena ilgiau už nustatytą 50 metų jų kūrinių 
apsaugos laikotarpį.

Didelis fonogramų gamybos mastas iš esmės yra reiškinys, prasidėjęs praėjusio amžiaus 
šeštajame dešimtmetyje. Jei nieko nebus daroma, per ateinančius 10 metų vis daugiau 1957–
1967 m. įrašytų kūrinių neteks apsaugos. Kai fonogramose įrašyti jų kūriniai nebebus 
saugomi, maždaug 7 000 atlikėjų bet kurioje didelėje valstybėje narėje ir atitinkamai mažesnis 
skaičius atlikėjų mažesnėse valstybėse narėse neteks visų savo pajamų, gaunamų iš sutartinių 
honorarų ir įstatymų nustatytų teisių pretenduoti į atlyginimą už jų kūrinių transliavimą bei 
viešą paskelbimą baruose ir diskotekose. 

Tai paveikia pagrindinius atlikėjus (kurie gauna sutartinius honorarus), bet labiausiai tai 
paveikia nežinomus samdomus muzikantus (kurie negauna honorarų, o tik turi teisę 
pretenduoti į įstatymų nustatytą atlyginimą), kurie prisidėjo prie fonogramų kūrimo šeštojo 
dešimtmečio pabaigoje ir septintajame dešimtmetyje ir kurie perdavė savo išskirtines teises 
fonogramos gamintojui už fiksuoto dydžio mokestį („išpirkimą“). Jiems nebebūtų mokamos 
„vienkartinio teisingo atlyginimo“, kuris niekada neperduodamas fonogramos gamintojui, 
išmokos už transliavimą ir viešą paskelbimą. 

Pranešėjas labai palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kadangi pagal jį numatyta daug 
privalumų ir atlikėjams, ir įrašų gamintojams. Nuostatos dėl 20 proc. rezervo ir „naudok arba 
prarask“ išlyga bus itin naudingos atlikėjams, ypač samdomiems muzikantams, kadangi bus 
pratęstas jų teisių apsaugos terminas ir šios teisės bus tinkamai apsaugotos.

Pranešėjas mano, kad įrašų gamintojams nereikėtų nustatyti 2 mln. eurų ribos, kadangi tai 
užkirstų kelią tam tikriems atlikėjams gauti būtinų pajamų, taigi jis rekomenduoja šią nuostatą 
išbraukti. Taip pat turėtų būti išbraukti pasiūlymai panaikinti atlikėjų teises, nes dėl to 
finansiškai nukentėtų menininkai ir atlikėjai.

Pranešėjas tvirtai remia pasiūlymą, kad 20 proc. rezervui būtų panaudojamos grynosios 
pajamos, kadangi tokiu būdu įrašų gamintojai galėtų atskaičiuoti pagrįstas išlaidas, tiesiogiai 
susijusiais su administravimo veikla per pratęstą fonogramos apsaugos laikotarpį. Turi būti 
užtikrinta, jog būtų atskaičiuojamos tik tiesiogiai susijusios išlaidos, kad atlikėjai gautų 
teisingą ir pastovų atlygį.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Naujosios technologijos suteikia 
skaitmeninio fonogramų platinimo 
galimybę teikiant teisėtas internetines 
paslaugas. Į šią platinimo sistemą 
įtraukiamos ir senesnės fonogramos, taigi 
sudaroma galimybių parduoti ne tokias 
populiarias fonogramas ir užtikrinti 
pajamų vyresnio amžiaus bei mažiau 
populiariems artistams.    

Pagrindimas
Įrašų bendrovės, atsižvelgdamos į gretutinių teisių apsaugos termino pratęsimą, bus labiau 
suinteresuotos skaitmeninti savo katalogus. Platinimo internetu paslaugos suteiks naujų 
galimybių daugeliui įrašų, tai bus naujas pajamų šaltinis atlikėjams. Be to, senesnių 
fonogramų skaitmeninimas užtikrins pajamas vyresnio amžiaus arba mažiau populiariems 
artistams, kuriems bus naudingas prekybos modelis, kai parduodama daug, tačiau mažais 
kiekiais.  

Pakeitimas 2

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

   (5b) Europos Parlamentas prašo Komisiją 
pradėti poveikio vertinimo procedūrą, 
panašią į muzikos sektoriuje atliktą 
vertinimą, kad būtų galima apsvarstyti, ar 
reikia pratęsti šiuo metu 
audiovizualiniame sektoriuje (menininkai 
atlikėjai, gamintojai ir transliuotojai) 
galiojantį apsaugos terminą.

Pagrindimas

Iš esmės, direktyvoje turėtų būti pripažintas ir joje atspindėtas visų atlikėjų kūrybinis indėlis. 
Tačiau kadangi Europos Komisija nėra atlikusi poveikio vertinimo dėl padarinių, kurie gali 
atsirasti pratęsus atlikėjų apsaugos terminą kituose sektoriuose, toks termino pratęsimas šiuo 
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etapu nėra pagrįstas. Todėl šiuo pakeitimu Komisija įgaliojama atlikti poveikio vertinimą 
audiovizualiniame sektoriuje.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

taisyklės. Pagal principus, paskelbtus 
UNESCO konvencijoje dėl kultūrų 
raiškos įvairovės, kolektyvinių teisių 
administravimo organizacijos turi atlikti 
pagrindinį vaidmenį saugant kultūrų 
įvairovę.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) Antroji papildoma pereinamojo 
laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: jei 
fonogramos gamintojas nebesiūlo pirkti 
pakankamo kiekio fonogramos, kuri, jei 
nebūtų pratęstas terminas, taptų vieša, bent 
vienos versijos kopijų ir nebepateikia bent 
vienos tokios fonogramos versijos viešai, 
atlikėjas gali paraginti fonogramos 
gamintoją imtis šių veiksmų ir, jei 
gamintojas neatsižvelgia į šį raginimą per 
pagrįstą laikotarpį, atlikėjas gali nutraukti 
teisių į kūrinio įrašą atidavimo sutartį.

Pagrindimas

Pagrįsta numatyti, kad fonogramų gamintojas turi pateikti visuomenei pakankamą kiekį 
atitinkamos fonogramos vienos versijos kopijų.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šia papildoma priemone taip pat 
turėtų būti užtikrinama, kad fonograma 
nebebūtų saugoma, jei, praėjus tam tikram 
laikotarpiui po termino pratęsimo, ji 
nepateikiama viešai, nes teisių turėtojai jos 

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

nenaudoja arba fonogramos gamintojo ar 
atlikėjų neįmanoma nustatyti ar surasti.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  (19a) Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad kartu su pasiūlymu dėl atlikėjų teisių 
apsaugos termino pratęsimo būtų 
parengtos ir teisinės nuostatos, pagal 
kurias būtų siūloma apsaugoti atlikėjus 
užtikrinant sąžiningas teisių perdavimo 
arba atidavimo sutarčių sąlygas.

Pagrindimas

Nebūtina ES lygmeniu derinti teisių perdavimo arba atidavimo sutarčių sąlygų. Tačiau 
svarbu atkreipti valstybių narių dėmesį į tai, kad paprastai samdomi atlikėjai nepajėgia 
veiksmingai derėtis, taigi dažniausiai minėtųjų sutarčių sąlygos nustatomos vienašališkai.

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Itin svarbu, kad kolektyvinių teisių administravimo organizacijos labai tiksliai ir individualiai 
paskirstytų atlikėjų vardu surinktus atlyginimus.

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  5a. Kolektyvinių teisių administravimo 
organizacija individualiai paskirsto šį 
atlyginimą, atsižvelgdama į kiekvieno 
atlikėjo kūrinių panaudojimą.

Pagrindimas

Itin svarbu, kad kolektyvinių teisių administravimo organizacijos labai tiksliai ir individualiai 
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paskirstytų atlikėjų vardu surinktus atlyginimus.

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį]/EB, 
atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, 
nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo 
arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos 
kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai 
nebepateikia, laidais ar belaidžiu būdu, 
pakankamo kiekio bent vienos fonogramos 
versijos kopijų taip, kad visuomenės nariai 
galėtų gauti jas jų pačių pasirinktoje vietoje 
ar pasirinktu laiku, atlikėjas gali paraginti 
fonogramos gamintoją imtis šių veiksmų 
ir, jei gamintojas neatsižvelgia į šį 
raginimą per pagrįstą laikotarpį, atlikėjas 
gali nutraukti teisių į šią fonogramą 
atidavimo sutartį. 

Pagrindimas

Pagrįsta numatyti, kad fonogramų gamintojas turi pateikti visuomenei pakankamą kiekį 
atitinkamos fonogramos vienos versijos kopijų.
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10 a straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.



PE414.333v02-00 12/13 AD\756690LT.doc

LT

Pagrindimas

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