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ĪSS PAMATOJUMS

Šā priekšlikuma mērķis ir uzlabot mūzikas izpildītāju, it īpaši studijas sesiju mūziķu, sociālo 
stāvokli, ņemot vērā apstākli, ka arvien biežāk izpildītāji nodzīvo ilgāk par pašreizējo viņu 
darba aizsardzības termiņu — 50 gadiem.

Fonogrammu masveida ražošana sākās pagājušā gadsimta 50. gados. Ja nekas netiks darīts, 
nākamo 10 gadu laikā arvien lielāks skaits izpildījumu, kas ierakstīti un laisti klajā laikposmā 
no 1957. līdz 1967. gadam, vairs netiks aizsargāti. Ja izpildītāju fonogrammās ierakstītie 
izpildījumi vairs netiks aizsargāti, aptuveni 7000 izpildītāju jebkurā no lielajām dalībvalstīm 
un attiecīgi mazāks skaits mazajās dalībvalstīs zaudēs visus ienākumus, ko viņi gūst no 
līgumos paredzētajām autoratlīdzībām un likumā noteiktās atlīdzības par viņu izpildījumu 
raidīšanu un publisku atskaņošanu bāros un diskotēkās.

Tas skar slavenos māksliniekus (tos, kuri saņem līgumā paredzēto autoratlīdzību), bet jo īpaši 
tūkstošiem anonīmo studijas sesiju mūziķu (tos, kuri nesaņem autoratlīdzību un izmanto tikai 
likumā noteiktās atlīdzības), kas piedalījās fonogrammu ierakstos 50. un 60. gadu beigās un ir 
piešķīruši savas izņēmuma tiesības fonogrammas producentam, pretī saņemot fiksētas likmes 
maksājumu („pārpirkuma maksu”). Viņi vairs nesaņemtu „vienreizējas taisnīgas atlīdzības” 
maksājumus, kas nekad netiek piešķirti fonogrammas producentam, par izpildījumu raidīšanu 
un publiskošanu.

Atzinuma sagatavotājs pauž stingru atbalstu Komisijas priekšlikumam — tajā ir paredzēti 
ieguvumi izpildītājiem un fonogrammu producentiem, jo īpaši 20 % nodeva un klauzula „lieto 
vai zaudē” nodrošina, ka izpildītāji, un it īpaši studijas sesiju mūziķi, gūs ievērojamu labumu 
no šā termiņa pagarinājuma un ka viņu tiesības ir labi aizsargātas.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka nav nepieciešams producentiem noteiktais 2 miljonu eiro 
maksimums, jo tas var liegt izpildītājiem iespēju gūt tiem vajadzīgos ieņēmumus, tādēļ iesaka 
to svītrot. Tāpat jāsvītro arī priekšlikumi atņemt izpildītājiem tiesības, jo tā rezultātā varētu 
veidoties situācija, kurā mākslinieki un izpildītāji cieš finansiālus zaudējumus.

Atzinuma sagatavotājs pauž stingru atbalstu tam, lai 20 % nodevas aprēķināšanai tiktu 
izmantots tīrais ieņēmums, nodrošinot, ka producenti var atskaitīt pamatotas izmaksas, kas 
tieši saistītas ar fonogrammas pagarinātā termiņa pārvaldību. Lai izpildītājiem nodrošinātu 
godīgu un atbilstīgu atalgojumu, ir jānodrošina, ka atskaitīt var tikai tieši saistītās izmaksas.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ziņojumā 
iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Jaunās tehnoloģijas piedāvā iespējas 
fonogrammas izplatīt digitāli ar likumīgu 
tiešsaistes pakalpojumu palīdzību. Šajā 
pamatsistēmā ir iekļautas iepriekšējos 
gados ierakstītās fonogrammas, tā radot 
iespēju pārdot mazāk populāras 
fonogrammas, kas nodrošinās ienākumus 
vecākiem un mazāk populāriem 
māksliniekiem.

Pamatojums

Blakustiesību aizsardzības termiņa pagarināšana vairāk mudinās ierakstu kompānijas 
digitalizēt savus ierakstu arhīvus. Tādējādi tiešsaistes izplatīšanas pakalpojumi dos jaunas 
iespējas daudziem ierakstiem, šādi radot māksliniekiem jaunus ienākumu avotus. Turklāt 
agrāko fonogrammu digitalizēšana nodrošinās ienākumus vecākiem vai mazāk populāriem 
māksliniekiem, kuri gūs labumu no retu ierakstu pārdošanas samērā nelielā skaitā (t. s. 
„longtail sales”).  

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

   (5b) Eiropas Parlaments prasa Komisijai 
sākt mūzikas nozarē veiktajai ietekmes 
novērtējuma procedūrai līdzīgu 
procedūru, lai apsvērtu, vai ir jāpagarina 
aizsardzības termiņš, kas pašlaik ir spēkā 
audiovizuālajā nozarē (māksliniekiem, 
izpildītājiem, producentiem un 
raidorganizācijām).

Pamatojums

Šajā direktīvā principā ir jāatzīst un jāatspoguļo visu izpildītāju radošais devums. Tā kā 
Eiropas Komisija nav novērtējusi to, kā aizsardzības termiņa iespējamā pagarināšana  
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ietekmētu izpildītājus citās nozarēs, konkrētajā posmā šādam pagarinājumam nav pamata. 
Tāpēc ar šo Komisijai uzdod veikt novērtējumu ietekmei audiovizuālajā nozarē.

Grozījums Nr. 3

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

Pamatojums

Tā kā tiks novērtēta papildu pārejas pasākuma (20 %) ietekme uz tīro ieņēmumu, mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem neradīsies nesamērīgi lielas izmaksas, tāpēc ir pamats šo pasākumu 
attiecināt uz visiem izpildītājiem, lai nodrošinātu, ka viņi gūst labumu no šiem naudas 
līdzekļiem.

Grozījums Nr. 4

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 

(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. 
Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai šo naudas 
summu sadali veiktu izpildītājus 
pārstāvošās kolektīvo tiesību pārvaldījuma 
organizācijas. Var piemērot valsts 
noteikumus par nedalāmiem ieņēmumiem. 
Atbilstīgi principiem, kas noteikti 
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nedalāmiem ieņēmumiem. UNESCO Vispārējā deklarācijā par 
kultūras daudzveidību, kolektīvo tiesību 
pārvaldījuma organizācijām ir jāpilda 
savs pamatpienākums, saglabājot kultūras 
daudzveidību.

Grozījums Nr. 5

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 gadījumā, ja fonogrammas 
producents nepiedāvā pārdošanā 
pietiekamā daudzumā vismaz vienu tādas 
fonogrammas versiju, kas, ja netiktu 
pagarināts termiņš, būtu neaizsargāts darbs, 
vai arī producents nepietiekami publisko
vismaz vienu šādas fonogrammas versiju, 
izpildītājs var pieprasīt viņam to darīt, bet, 
ja producents nepilda šo prasību 
pieņemamā laikposmā, izpildītājs var 
lauzt šā izpildījuma fiksācijas tiesību 
piešķiršanas līgumu. 

Pamatojums

Tā ir pamatota prasība, ka fonogrammas producentiem ir pietiekamā daudzumā jāpublisko 
viena konkrētās fonogrammas versija.

Grozījums Nr. 6

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 

(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 
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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.

producentu vai izpildītāju nav iespējams 
atrast vai noteikt.

Pamatojums

„Lieto vai zaudē” klauzula ir izstrādāta, lai aizsargātu izpildītāju tiesības un nodrošinātu, ka 
fonogrammu producenti nevar negodīgi šīs tiesības samazināt. Tas ir noteikts 15. apsvērumā, 
un 16. apsvērumā minētie papildu pasākumi neparedz papildu labumu izpildītājiem —
daudzos gadījumos izpildītāji tāpēc cietīs zaudējumus.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (17a) Pārejas pasākumi tostarp ir 
izpildītāju un fonogrammu producentu 
tiesību obligāta kolektīvā izpilde attiecībā 
uz pakalpojumiem pēc pieprasījuma, 
kurus nodrošina radio vai televīzijas 
raidorganizācijas, kas atskaņo viņu 
ierakstus, kuru neatņemama 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.

Grozījums Nr. 8
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Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (19a) Dalībvalstīm jānodrošina, ka līdz ar 
priekšlikumu pagarināt izpildītāju tiesību 
aizsardzības termiņu tiek izstrādātas 
izpildītāju aizsardzībai veltītas tiesību 
normas, kas paredz taisnīgus nodošanas 
vai piešķiršanas līguma nosacījumus.

Pamatojums

Nav nepieciešams ES līmenī saskaņot nodošanas vai piešķiršanas līguma nosacījumus. Tomēr 
dalībvalstīm ir jāpievērš uzmanība tam, ka bieži vien studijas sesiju izpildītājiem nav reālu 
pārrunu pilnvaru, tāpēc šādu līgumu nosacījumi parasti ir vienpusēji.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
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
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Pamatojums

Tā kā tiks novērtēta papildu pārejas pasākuma (20 %) ietekme uz tīro ieņēmumu, mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem neradīsies nesamērīgi lielas izmaksas, tāpēc ir pamats šo pasākumu 
attiecināt uz visiem izpildītājiem, lai nodrošinātu, ka viņi gūst labumu no šiem naudas 
līdzekļiem.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
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 
tiesību pārvaldījuma organizācija
administrē 3. punktā minētās tiesības 
saņemt ikgadējo papildu atlīdzību.

Pamatojums

Tas ir ļoti svarīgi, lai kolektīvo tiesību pārvaldījuma organizācijas iespējami precīzi un 
individuāli sadalītu izpildītāju vārdā savākto atlīdzību.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  5.a Kolektīvo tiesību pārvaldījuma 
organizācijas sadala šo atlīdzību 
individuāli un ņemot vērā katra izpildītāja 
izpildījumu izmantošanu.

Pamatojums

Tas ir ļoti svarīgi, lai kolektīvo tiesību pārvaldījuma organizācijas iespējami precīzi un 
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individuāli sadalītu izpildītāju vārdā savākto atlīdzību.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Ņemot vērā to tiesību pārvaldību, kas 
saistītas ar pakalpojumiem pēc 
pieprasījuma, kurus nodrošina radio vai 
televīzijas raidorganizācijas, kas savos 
ierakstos iekļauj mūziku no likumīgi 
publicētām fonogrammām, dalībvalstis 
nodrošina, ka izpildītāju un fonogrammu 
producentu tiesības atļaut vai aizliegt 
šādu izmantošanu var īstenot tikai ar 
tādas kolektīvo tiesību pārvaldījuma 
organizācijas starpniecību, kas ir 
izveidota, lai savāktu un sadalītu atlīdzību 
par šādu fonogrammu raidīšanu ēterā.

Pamatojums

Izpildītājiem un fonogrammu producentiem paredzētā aizsardzības termiņa pagarināšana 
vairo radio un televīzijas raidorganizāciju administratīvās grūtības, tām precizējot 
nepieciešamās tiesības savu ierakstu, jo īpaši arhīvu, izmantošanai pēc pieprasījuma. Lai 
nodrošinātu gan tiesību efektīvu pārvaldību, kā tas paredzēts 2001. gada Autortiesību 
direktīvas 26. apsvērumā, gan ienākumu taisnīgu sadali visiem tiesību īpašniekiem arī par 
raidorganizāciju ierakstu izmantošanu pēc pieprasījuma, ir lietderīgi papildināt šo atlīdzības 
sistēmu ar obligātu kolektīvo licencēšanas sistēmu šāda veida izmantošanai.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
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 
vairs neveic vismaz vienas šīs
fonogrammas versijas tirdzniecību 
pietiekamā daudzumā vai nenodrošina tās 
pieejamību sabiedrībai ar apraides tīkla vai 
bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības 
locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā 
vietā un laikā, izpildītājs var pieprasīt 
viņam to darīt, bet, ja producents nepilda 
šo prasību pieņemamā laikposmā,
izpildītājs var lauzt šīs fonogrammas 
tiesību piešķiršanas līgumu. 

Pamatojums

Tā ir pamatota prasība, ka fonogrammas producentiem ir pietiekamā daudzumā jāpublisko 
viena konkrētās fonogrammas versija.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
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 

svītrots
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saistībā ar viņu izpildījumu fiksāciju 
beidzas.”

Pamatojums

„Lieto vai zaudē” klauzula ir izstrādāta, lai aizsargātu izpildītāju tiesības un nodrošinātu, ka 
fonogrammu producenti nevar negodīgi šīs tiesības samazināt. Tas ir noteikts 10. panta 
1. punkta pirmajā daļā, un 10. panta 1. punkta otrajā daļā minētie papildu pasākumi 
neparedz papildu labumu izpildītājiem — daudzos gadījumos izpildītāji tā rezultātā cietīs 
zaudējumus.
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