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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl gretutinių teisių apsaugos termino 
pratęsimo ir papildomų laikinų apsaugos priemonių parengimo. Pasiūlyme pripažįstama atlikėjų 
kūrybinio ir meninio indėlio svarba ir tai turi būti tinkamai atspindėta pratęsiant apsaugos 
terminą.

Tačiau pranešėja laikosi nuomonės, kad, siekiant veiksmingiau siekti šių tikslų, pasiūlymas 
galėtų būti toliau taisomas atsižvelgiant į ekonomines ir socialines realijas bei į pastarojo meto 
technologijų raidą, ir siūlo tam tikrus pakeitimus vadovaudamasi šiais punktais:

(i) taikymo srities papildymas, įtraukiant audiovizualinės srities atlikėjus;
(ii) smulkioms įrašų bendrovėms taikomos išimties, pagal kurią jiems leidžiama nemokėti 

įnašų į specialų samdomiems muzikantams skirtą fondą, panaikinimas;
(iii)šio fondo administravimo tvarkos supaprastinimas;
(iv) lankstesnis išlygos „naudok arba prarask“ taikymas;
(v) tolesnis prieigos internetu suteikimo vertinimas.

i) Taikymo srities papildymas, įtraukiant audiovizualinės srities atlikėjus

Iš dalies keičiant direktyvą turėtų būti pripažintas ir joje atspindėtas visų atlikėjų kūrybinis 
indėlis. Siekiant šio tikslo, turėtų būti papildyta pasiūlymo taikymo sritis, kad pratęsus 
apsaugos terminą audiovizualinės srities atlikėjai taip pat turėtų naudos. Todėl siūloma 
atsisakyti skirtumo tarp kūrinio įrašymo į fonogramą ar kitaip. Be to, turėtų būti taikoma ta 
pati pradžios data, nuo kurios skaičiuojama atlikėjų ir gamintojų teisių apsaugos trukmė, kaip 
numatyta 3 straipsnio 2 dalyje. (Aktualūs pakeitimai: nuomonės projekto 1 pakeitimas, susijęs 
su 5 konstatuojamąja dalimi; nuomonės projekto 2 pakeitimas, susijęs su 7 konstatuojamąja 
dalimi; nuomonės projekto 10 pakeitimas, susijęs su Direktyvos 2006/116/EB 3 straipsnio 
1 dalimi.)

ii) Smulkioms įrašų bendrovėms taikomos išimties, pagal kurią jiems leidžiama nemokėti 
įnašų į specialų samdomiems muzikantams skirtą fondą, panaikinimas

Komisija pasiūlė taikyti smulkioms įrašų bendrovėms išimtį, pagal kurią joms būtų leista 
neskirti lėšų samdomiems muzikantams sukurtam fondui, nors šiaip jų indėlis turėtų sudaryti 
mažiausiai 20 proc. pelno. Patvirtinus šią išimtį, būtų nesąžiningai pasielgta atlikėjų atžvilgiu 
ir pakenkta nešališkai atlikėjų ir smulkių įrašų bendrovių interesų pusiausvyrai. Be to, 
stambesni įrašų gamintojai, pasirašydami licencijavimo sutartis su smulkesniais fonogramos 
gamintojais, taip pat gali mėginti vengti mokėti papildomą atlyginimą. Todėl siūloma šią 
išimtį panaikinti. (Aktualūs pakeitimai: nuomonės projekto 4 pakeitimas, susijęs su
12 konstatuojamąja dalimi; nuomonės projekto 12 pakeitimas, susijęs su Direktyvos 
2006/116/EB 10a straipsnio (naujas) 4 dalies 2 pastraipa.)

iii) Minėtojo fondo administravimo tvarkos supaprastinimas
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Siekiant supaprastinti administracines procedūras, minėtojo fondo administravimas turėtų būti 
patikėtas kolektyvinių teisių administravimo organizacijai. (Aktualūs pakeitimai: nuomonės 
projekto 5 pakeitimas, susijęs su 13 konstatuojamąja dalimi; nuomonės projekto 6 pakeitimas, 
susijęs su 14a konstatuojamąja dalimi (nauja); nuomonės projekto 13 pakeitimas, susijęs su 
Direktyvos 2006/116/EB 10a straipsnio (naujas) 5 dalimi.)

iv) Lankstesnis išlygos „naudok arba prarask“ taikymas

Nors palankiai vertinamas išlygos „naudok arba prarask“ taikymas, ši išlyga turėtų būti 
taikoma lanksčiau. Jeigu atlikėjui sugrąžinamos teisės, tai jam turėtų būti suteikta ir objektyvi 
galimybė prieš vėl jas prarandant pasinaudoti savo darbu. Todėl turėtų būti nustatytas 
parankesnis 5 metų laikotarpis, per kurį atlikėjai galėtų iš naujo pasinaudoti minėtąja 
galimybe. (Aktualus pakeitimas: nuomonės projekto 14 pakeitimas, susijęs su 10a straipsnio 
(naujas) 6 dalies 2 pastraipa).

v) Tolesnis prieigos internetu suteikimo vertinimas

Didėjant interneto paslaugų paklausai ir vis labiau jomis naudojantis, turėtų būti išsamiau 
išstudijuotos galimybės užtikrinti interneto prieigą prie kūrinių. Komisija turėtų būti raginama 
atsižvelgti į dabartinę teisinę ir ekonominę padėtį ir įvertinti tolesnį šios galimybės poveikį.
Atliekant šį vertinimą, ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas praktiniam skundo tvarkymui 
(pvz., finansinės naudos dydžio ir šį atlyginimą sumokėsiančio subjekto nustatymo tvarkai) 
siekiant, kad atlikėjui būtų sumokėtas adekvatus atlyginimas. Turėtų būti atidžiai atsižvelgta į 
taisykles bei įsipareigojimus, kurių laikomasi pagal susijusias tarptautines konvencijas.
(Aktualus pakeitimas: 9 pakeitimas, susijęs su 19c konstatuojamąja dalimi (nauja)).

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą 
į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Siekiant teisinio tikrumo, gali būti 
numatyta, kad, kai aiškiai nenurodyta 
kitaip, sutartinis teisių į kūrinio įrašą 
perdavimas arba atidavimas, dėl kurio 
susitarta iki tos dienos, kai valstybės narės 
turi patvirtinti direktyvą įgyvendinančias 
priemones, ir pratęstu laikotarpiu toliau 

(9) Siekiant užtikrinti, kad pratęstas 
apsaugos laikotarpis būtų naudingesnis 
atlikėjams, o ne įrašų gamintojams, šioje 
direktyvoje turėtų būti numatyta, kad 
nustatant apsaugos laikotarpio pratęsimą 
bet kuri galiojanti sutartis nebūtų taikoma 
apsaugos terminui nuo 50 metų iki kol 
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veikia taip, kaip veikė. atlikėjas yra gyvas.

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 2

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

Patvirtinus siūlomą išimtį, būtų nesąžiningai pasielgta atlikėjų atžvilgiu ir pakenkta 
nešališkai atlikėjų ir smulkių įrašų bendrovių interesų pusiausvyrai. Be to, stambesni įrašų 
gamintojai, pasirašydami licencijavimo sutartis su smulkesniais fonogramos gamintojais, taip 
pat gali mėginti vengti mokėti papildomą atlyginimą. (Siejama su Direktyvos 2006/116/EB 
10a straipsnio (naujas) 4 dalies 2 pastraipos pakeitimu.)

Pakeitimas 3
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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 
teisių administravimo organizacijoms, 
gali būti taikomos nacionalinės 
neskirstomų pajamų taisyklės.

(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.

Pagrindimas

Šių pinigų paskirstymą reikėtų patikėti kolektyvinių teisių administravimo organizacijoms 
siekiant, kad minėtieji pinigai būtų veiksmingai atiduoti naudos gavėjams, nurodytiems 
pradiniame Europos Komisijos pasiūlyme, t y. samdomiems muzikantams.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Dalį pirmosios papildomos tarpinės 
priemonės turėtų sudaryti privalomas 
kolektyvinis atlikėjų ir fonogramos 
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 programų transliavimą tvarką, 
kuri nustatyta remiantis Direktyvos 
2006/115/EB 8 straipsnio 2 dalies 
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nuostatomis ir pagal kurią užtikrinama, 
kad susijusiems atlikėjams ir fonogramų 
gamintojams per visą teisėtai paskelbtų 
programų apsaugos laikotarpį taip pat 
sąžiningai būtų mokama dalis atlyginimo 
už produkcijos transliavimą pagal 
pareikalavimą.

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti administracines procedūras, be kita ko, susijusias su radijo ir 
televizijos transliuotojais, ir išaiškinti būtinas teises, susijusias su jų produkcijos naudojimu 
pagal pareikalavimą, kolektyvinių teisių administravimo organizacijoms turėtų būti patikėta 
administruoti papildomą metinį atlyginimą. (Siejama su Direktyvos 2006/116/EB 
10a straipsnio (naujas) 5 dalies pakeitimu.)

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) Šioje direktyvoje turėtų būti 
numatytas atlikėjų teisinės apsaugos 
įvertinimas iš naujo. Skaitmeninė aplinka 
suteikia naujų galimybių naudoti 
apsaugotą turinį, kurios turėtų duoti 
naudą visiems teisių turėtojams. Siekiant
šio tikslo reikėtų atlikti poveikio vertinimą 
Bendrijos ir valstybių narių lygmenimis, 
kad būtų nustatyta, kaip reikėtų 
patobulinti atlikėjų teisinę apsaugą, visų 
pirma, pradėjus taikyti atlikėjų naudai 
išskirtines teises viešai pateikti kūrinių 
įrašus, kai šie įrašai naudojami tokiu 
būdu, kad visuomenės nariai galėtų gauti 
juos jų pačių pasirinktoje vietoje ir 
pasirinktu laiku (t. y. gauti produkcijos 
naudojimo pagal pareikalavimą 
paslaugas).  Atliekant šiuos vertinimus, 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
praktiniam skundų, kurie pateikiami 
siekiant užtikrinti atlikėjams adekvatų 
atlyginimą, tvarkymui (pvz., finansinės 
išmokos dydžio ir atlyginimą 
sumokėsiančio subjekto nustatymo 
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tvarkai).  Taip pat turėtų būti atidžiai 
atsižvelgta į taisykles ir įsipareigojimus, 
nustatytus susijusiose tarptautinėse 
konvencijose.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
14 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14c) Siekiant pakeisti pusiausvyrą 
sudarant sutartis, pagal kurias atlikėjas 
už honorarą perduoda išskirtines teises 
fonogramos gamintojui, dar viena su 
laikotarpio pratęsimu susijusi sąlyga 
turėtų būti „tabula rasa“ principo 
taikymas tiems atlikėjams, kurie perleido 
šias teises fonogramos gamintojams už 
honorarą ar atlyginimą. Valstybės narės, 
siekdamos, kad pratęstas apsaugos 
laikotarpis būtų visapusiškai naudingas 
atlikėjui, turėtų užtikrinti, kad, remiantis 
fonogramos gamintojo ir atlikėjo sudaryta 
sutartimi, atlikėjui per pratęstą laikotarpį 
mokamas honoraras nebūtų mažinamas 
dėl mokėjimų avansu arba dėl sutartyje 
nustatytų atskaitymų.

Pagrindimas

Ši nuostata ypač svarbi siekiant užtikrinti, kad atlikėjams būtų sumokėti visi jiems už pratęstą 
laikotarpį priklausantys honorarai, jeigu įrašų bendrovė atsisakytų mokėti honorarą 
remdamasi tuo, kad dar neatgautas artistams sumokėtas avansas. Nepatvirtinus šios naujos 
nuostatos, apsaugos laikotarpio pratęsimas galų gale būtų naudingas tik mažai daliai 
pagrindinių artistų.

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Jei būtina, valstybės narės turėtų 
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užtikrinti, kad kartu su atlikėjų teisių 
apsaugos termino pratęsimu būtų 
parengtos ir teisinės nuostatos, pagal 
kurias siūloma atlikėjus apsaugoti 
užtikrinant sąžiningą teisių perdavimo ir 
atidavimo sutarčių sudarymą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
1straipsnio 1 punktas
Direktyva 2006/116/EB
3 straipsnio 1 dalies 2 sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 3 straipsnio 1 dalies antrasis sakinys 
pakeičiamas taip:

(1) 3 straipsnio 1 dalies pabaigoje 
pridedamas toks tekstas:

„Tačiau, „Tačiau, jei šio laikotarpio pabaigoje 
atlikėjas dar gyvas, šio atlikėjo teisės ir 
toliau saugomos visą atlikėjo gyvenimo 
laiką.“

- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris nėra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti praėjus 50 metų nuo 
pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo tokio 
viešo paskelbimo dienos, atsižvelgiant į 
tai, kas įvyko pirmiau
- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris yra fonograma, šios 
teisės nustoja galioti praėjus 95 metams 
nuo pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo 
tokio viešo paskelbimo dienos, 
atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau.

Pagrindimas

Pratęsimas turėtų būti taikomas tik atlikėjams ir tik iki jų mirties. Šis pasiūlymas atspindi 
galiojančius Graikijos įstatymus, kurie nėra suderinti. Komisija nurodė, kad yra atsisakiusi 
pradėti įstatymų priežiūros procedūrą prieš Graikiją, nes, jos nuomone, pageidautina, jog ši 
graikų nuostata būtų galiojančiuose suderintuose įstatymuose. Nustatyto 50 metų laikotarpio 
daugiau nei užtenka, kad atsipirktų investicijos.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
1straipsnio 2 punktas
Direktyva 2006/116/EB
3 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 sakiniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 3 straipsnio 2 dalies antrajame ir 
trečiajame sakiniuose skaitmuo „50“ 
pakeičiamas skaitmeniu „95“.

Išbraukta.

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, laikoma, 
kad sutartis, sudaryta iki [įrašyti datą, iki 
kurios valstybės narės turi perkelti iš dalies 
keičiančią direktyvą, kaip toliau nustatyta 2 
straipsnyje], pagal kurią atlikėjas perdavė 
arba atidavė fonogramos kūrėjui savo 
teises į savo kūrinio įrašą (toliau –  
„perdavimo arba atidavimo sutartis“), 
toliau veikia atėjus tam laikui, kai pagal 3 
straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį], atlikėjas 

1. Laikoma, kad sutartis, sudaryta iki 
[įrašyti datą, iki kurios valstybės narės turi 
perkelti iš dalies keičiančią direktyvą, kaip 
toliau nustatyta 2 straipsnyje], pagal kurią 
atlikėjas perdavė arba atidavė fonogramos 
kūrėjui savo teises į savo kūrinio įrašą 
(toliau – „perdavimo arba atidavimo 
sutartis“), neveikia atėjus tam laikui, kai 
pagal 3 straipsnio 1 dalį be pakeitimų, 
padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies 
keičiančios direktyvos numerį], atlikėjas 
nebebūtų saugomas atitinkamai kūrinio 
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arba fonogramos kūrėjas nebebūtų 
saugomas atitinkamai kūrinio įrašo arba 
fonogramos atžvilgiu.

įrašo atžvilgiu.

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 3–6 dalys taikomos 
perdavimo arba atidavimo sutartims, 
kurios toliau veikia atėjus tam momentui, 
kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be 
pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti  
šios iš dalies keičiančios direktyvos 
numerį]/EB, atlikėjas arba fonogramos 
kūrėjas nebebūtų saugomas atitinkamai 
kūrinio įrašo arba fonogramos atžvilgiu.

2. Jei atlikėjas neperdavė savo teisių, 
susijusių su papildomu apsaugos terminu, 
suteiktu pagal šią direktyvą, 
administravimo kolektyvinių teisių 
administravimo organizacijai, laikoma, 
kad kolektyvinių teisių administravimo 
organizacija, kuri administruoja tos 
pačios kategorijos teises, yra įgaliota 
administruoti jo teises. Atlikėjas išsaugo 
savo moralines teises.

Pagrindimas

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 
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falls into the public domain can be avoided.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
1straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei atlikėjas savo išskirtines teises 
perdavė už kartotinius mokėjimus, šie 
kartotiniai mokėjimai, kurie turi būti 
mokami atlikėjui, nemažinami dėl 
mokėjimų avansu arba sutartyje nustatytų 
atskaitymų.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
1straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai perdavimo arba atidavimo sutartyje 
atlikėjui suteikiama teisė pretenduoti į 
nesikartojantį atlyginimą, atlikėjas turi 
teisę kasmet gauti papildomą atlyginimą iš 
fonogramos gamintojo už kiekvienus 
visus metus, kuriais pagal 3 straipsnio 1 ir 
2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva 
[// įrašyti  šios iš dalies keičiančios 
direktyvos numerį]/EB, atlikėjas arba 
fonogramos kūrėjas nebebūtų saugomas 
atitinkamai kūrinio įrašo ar fonogramos 
atžvilgiu.

3. Kolektyvinių teisių administravimo 
organizacija pajamas, gautas už 
fonogramų naudojimą, paskirsto tinkamai 
atsižvelgdama į kiekvieno atlikėjo, kurio 
saugomas kūrinys įrašytas fonogramoje, 
indėlio pobūdį ir apimtį.

Pagrindimas

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 
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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.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
1straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10 a 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.

Pagrindimas

Patvirtinus siūlomą išimtį, būtų nesąžiningai pasielgta atlikėjų atžvilgiu ir pakenkta 
nešališkai atlikėjų ir smulkių įrašų bendrovių interesų pusiausvyrai. Be to, stambesni įrašų 
gamintojai, pasirašydami licencijavimo sutartis su smulkesniais fonogramos gamintojais, taip 
pat gali mėginti vengti mokėti papildomą atlyginimą. (Siejama su 12 konstatuojamosios dalies
pakeitimu.)
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
1straipsnio 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

Siekiant supaprastinti administracines procedūras, kolektyvinių teisių administravimo 
organizacijoms turėtų būti patikėta administruoti metinį papildomą atlyginimą. (Siejama su 
13 konstatuojamosios dalies pakeitimu.)

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 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 įgyvendinama tik per 
kolektyvinių teisių administravimo 
organizaciją, kurios paskirtis surinkti ir 
paskirstyti atlygį už minėtųjų įrašų 
transliavimą.
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Pagrindimas

Kolektyvinių teisių administravimo organizacija už tam tikrą atlygį gali administruoti 
autorines teises, tačiau kalbant apie gretutinių teisių apsaugą nėra numatyta atitinkamo 
teisinio įpareigojimo.

Atsižvelgiant į siūlomas nuostatas palengvinamas transliuotojų teisių administravimas, 
užtikrinama, kad teisių turėtojams bus mokamas tinkamas atlygis, ir Europos piliečiams 
sudaroma galimybė susipažinti su transliuotojų archyvuose saugomais kultūriniu, istoriniu ir 
politiniu aspektais svarbiais dokumentais.

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Jei praėjus momentui, kai pagal 
3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, 
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, kiekvienas atskirai arba kartu
atlikėjai gali nutraukti savo perdavimo arba 
perleidimo sutartis pagal taikytinus 
nacionalinius teisės aktus. Jei perdavimo 
arba atidavimo sutartis nutraukiama pagal 
pirmąjį ar antrąjį sakinį, fonogramos 
gamintojo teisės į fonogramą nebegalioja.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
1straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/116/EB
10a 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.

Jei praėjus penkeriems 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.

Pagrindimas

Nors palankiai vertinamas išlygos „naudok arba prarask“ taikymas, ši išlyga turėtų būti 
taikoma lanksčiau. Jeigu atlikėjui sugrąžinamos teisės, tai jam turėtų būti suteikta ir objektyvi 
galimybė pasinaudoti savo darbu prieš vėl prarandant šias teises. Todėl turėtų būti nustatytas 
parankesnis 5 metų laikotarpis, per kurį atlikėjai galėtų iš naujo pasinaudoti minėtąja 
galimybe.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
1straipsnio 4 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/116/EB
10a a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Įterpiamas šis straipsnis:
„10aa straipsnis
Jei atlikėjas perdavė arba atidavė savo 
išimtinę teisę leisti arba uždrausti viešai 
pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, savo 
kūrinio įrašą taip, kad visuomenės nariai 
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galėtų gauti kūrinį jų pačių pasirinktoje 
vietoje ar pasirinktu laiku, atlikėjas 
išlaiko teisę gauti teisingą atlyginimą iš 
naudotojo, kuris minėtuoju būdu viešai 
pateikia kūrinį.
Atlikėjas negali atsisakyti teisės gauti 
teisingą atlyginimą už viešą jo kūrinių 
pateikimą.
Šį atlygį surenka ir administruoja 
kolektyvinių atlikėjų teisių 
administravimo organizacija.“

Pagrindimas

Kūrinį viešai pateikiantys veikėjai turi pripažinti atlikėjų teisę gauti atlygį.
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