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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par tiesību aizsardzības termiņa
pagarināšanu un papildu pagaidu drošības pasākumu izveidi. Priekšlikumā ir atzīts izpildītāju 
radošā un mākslinieciskā ieguldījuma nozīmīgums, kas ir pienācīgi jāatspoguļo, nosakot 
aizsardzības termiņu.

Tomēr atzinuma sniedzēja uzskata, lai veicinātu šo mērķu sasniegšanu, priekšlikumā ir jāveic 
turpmāki grozījumi, ņemot vērā pašreizējo ekonomiskos un sociālos situāciju, kā arī jaunāko 
tehnoloģijas attīstību; un tādēļ ierosina vairākus grozījumus, galvenokārt saistībā ar:

(i) jomas paplašināšanu, iekļaujot arī audiovizuālos izpildītājus;
(ii) atkāpes svītrošanu attiecībā uz mazo ierakstu producentu ieguldījumu studijas sesiju 

mūziķiem izveidotajā fondā, ;
(iii)šī fonda pārvaldes vienkāršošanu;
(iv)„lieto vai zaudē” klauzulas elastības palielināšanu;
(v) turpmāku novērtēšanu par pieejamības nodrošināšanu tiešsaistē.

(i) Jomas paplašināšana, iekļaujot arī audiovizuālos izpildītājus

Direktīvas grozījumos ir jāatzīst un jāatspoguļo visu izpildītāju mākslinieciskais ieguldījums.
Lai panāktu šo mērķi ir jāpaplašina priekšlikuma joma tā, lai izpildītāji gūtu labumu no 
tiesību aizsardzības termiņa pagarinājuma. Tāpēc tiek ierosināts svītrot izpildījuma fiksēšanu 
fonogrammā vai citā veidā. Turklāt ir jāpiemēro tie paši sākuma datumi, no kuriem tiek 
aprēķināti tiesību aizsardzības termiņi izpildītājiem un producentiem (kā paredzēts 3. panta 
2. punktā). (Saistītie grozījumi: atzinuma projekta par 5. apsvērumu 1. grozījums, atzinuma 
projekta par 7. apsvērumu 2. grozījums un atzinuma projekta par Direktīvas 2006/116/EK 3. 
panta 1. punktu 10. grozījums.)

(ii) Atkāpes svītrošana attiecībā uz mazo ierakstu producentu ieguldījumu studijas sesiju 
mūziķiem izveidotajā fondā

Komisija ierosināja atkāpi attiecībā uz mazo ierakstu producentu ieguldījumu studijas sesiju 
mūziķiem izveidotājā fondā vismaz 20 procentu apmērā no ienākumiem. Šāda atkāpe varētu 
radīt nevienlīdzīgu situāciju izpildītāju vidū un nepanāktu taisnīgu līdzsvaru starp izpildītāju 
un mazo producentu interesēm. Turklāt lielāki ierakstu producenti varētu izvairīties no 
papildu atlīdzības maksāšanas, parakstot licenču līgumus ar mazākiem fonogrammu 
producentiem. Tāpēc tiek ierosināts šo punktu svītrot. (Saistītie grozījumi: atzinuma projekta 
par 12. apsvērumu 4. grozījums un atzinuma projekta par Direktīvas 2006/116/EK 10.a 
(jaunā) panta 4. punkta 2. apakšpunktu 12. grozījums.)

(iii) Iepriekšminētā fonda pārvaldes vienkāršošana

Lai vienkāršotu pārvaldes procedūras, šī fonda pārvaldes tiesības vajadzētu piešķirt 
autortiesību aģentūrām. (Saistītie grozījumi: atzinuma projekta par 13. apsvērumu 5. 
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grozījums, atzinuma projekta par 14.a (jauno) apsvērumu 6. grozījums un atzinuma projekta 
par Direktīvas 2006/116/EK 10.a (jaunā) panta 5. punktu 13. grozījums.)

(iv) „Lieto vai zaudē” klauzulas elastības palielināšana

Lai gan „izmanto vai zaudē” klauzulas ieviešana tiek vērtēta atzinīgi, tai vajadzētu būt 
elastīgākai. Ja izpildītāja tiesības tiek atjaunotas, šim izpildītājam ir jāsniedz taisnīga iespēja 
izmantot savu izpildījumu pirms atkal zaudēt tiesības uz to. Tādēļ izpildītājiem ir jādod 
pietiekamāks laiks (5 gadi) jaunās izmantošanas iespējas īstenošanai. (Saistītie grozījumi:
Atzinuma projekta par 10.a (jaunā) panta 6. punkta 2. apakšpunktu 14. labojums.)

(v) Ierakstu pieejamības tiešsaistē turpmāka novērtēšana

Palielinoties tiešsaistes pakalpojumu izmantošanas apjomam un pieprasījumam pēc tiem, ir 
detalizēti jāizpēta ierakstu pieejamības iespēja tiešsaistē. Komisijai būtu jānovērtē pašreizējā 
juridiskā un ekonomiskā situācija un šīs iespējas ietekme. Saistībā ar šādiem novērtējumiem 
īpaša uzmanība jāpievērš sūdzību par izpildītāju vienlīdzīgu atlīdzību praktiskai pārvaldībai 
(piemēram, finanšu ieguvuma aprēķināšanai). un kas maksātu šo atlīdzību). Noteikumi un 
saistības, kas izriet no attiecīgajām starptautiskajām konvencijām arī ir rūpīgi jāizskata.
(Saistītie grozījumi: 19.c (jaunā) apsvēruma 9. grozījums

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 
komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Juridiskās noteiktības labad jāparedz, 
ka, ja nav skaidras norādes par pretējo, tie 
līgumi par izpildījuma fiksācijas tiesību 
nodošanu vai piešķiršanu, kas noslēgti 
pirms dienas, kad dalībvalstīm jāpieņem 
šo direktīvu īstenojošie pasākumi, paliek 
spēkā arī pagarinātajā termiņā.

(9) Lai nodrošinātu, ka izpildītāji tāpat kā 
ierakstu producenti gūst labumu no 
pagarināta aizsardzības termiņa, ar  šo 
direktīvu ir jānosaka, ka jebkurš spēkā 
esošs līgums, ar kuru paredzēts jebkāds 
aizsardzības termiņa pagarinājums, 
neietekmē pagarināto aizsardzības 
termiņu, sākot no 50 gadiem, un visu 
izpildītāja mūžu.
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Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 2

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

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā atkāpe rada izpildītājiem negodīgu situāciju un nepanāk taisnīgu līdzsvaru starp 
izpildītāju un mazu producentu interesēm. Turklāt lielākas ierakstu studijas varētu arī 
censties izvairīties maksāt papildatlīdzību, parakstot licenču līgumus ar maziem fonogrammu 
producentiem. (Saistīts ar Direktīvas 2006/116/EK 10.a panta (jauns) 4. punkta 
2. apakšpunkta grozījumu.)
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Grozījums Nr. 3

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 nedalāmiem 
ieņēmumiem.

(13) Minētās naudas summas būtu 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.

Or. en

Pamatojums

Šādu naudas summu pārvaldība jāuztic autortiesību aģentūrām, lai iepriekšminētās naudas 
summas tiktu efektīvi nodotas Eiropas Komisijas priekšlikumā norādītajam saņēmējam, 
piemēram, studijas sesiju mūziķiem.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Pirmā papildu pārejas pasākuma 
daļai ir jābūt izpildītāju un fonogrammas 
producentu tiesību obligātai kolektīvai 
izpildei attiecībā uz pakalpojumiem, kurus 
pieprasījušas radio vai televīzijas 
raidorganizācijas, kas atskaņo viņu 
ierakstus, kuru sastāvdaļa ir mūzika no 
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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.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošināto administratīvo procedūru vienkāršošanu, citā starpā, radio televīzijas 
raidorganizācijām, lai precizētu nepieciešamās pieprasījuma tiesības saviem ierakstiem, 
autortiesību aģentūrām  ir jāuztic vienreiz gadā izmaksājamās papildatlīdzības pārvaldība.
(Saistīts ar Direktīvas 2006/116/EK jaunā 10.a panta 5. punkta grozījumu.)

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Ar šo direktīvu jāparedz izpildītāju 
tiesiskās aizsardzības atkārtota 
novērtēšana. Digitālā vide sniedz jaunas 
iespējas aizsargāta satura izmantošanai, 
kam jāsniedz priekšrocības visiem tiesību 
īpašniekiem. Lai to nodrošinātu, Kopienas 
un dalībvalstu līmenī jāveic ietekmes 
novērtējumi ar nolūku pārbaudīt, kā 
jāuzlabo izpildītāju tiesiskā aizsardzība, 
īpaši ieviešot ekskluzīvas tiesības uz 
publiskošanu, kas dod izpildītājiem peļņu, 
un izmantojot viņu izpildījumu tādā veidā, 
ka sabiedrības locekļi var piekļūt tam 
pašu brīvi izvēlētā laikā un vietā 
(piemēram, pakalpojumi pēc 
pieprasījuma). Saistībā ar šādiem 
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novērtējumiem īpaša uzmanība jāpievērš 
sūdzību par izpildītāju vienlīdzīgu 
atlīdzību praktiskai pārvaldībai 
(piemēram, finanšu ieguvumu 
aprēķināšanai un atbildībai par atlīdzību).
Noteikumi un saistības, kas paredzēti 
attiecīgajās starptautiskajās konvencijās 
arī ir rūpīgi jāizskata.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
14.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14c) Lai līdzsvarotu līgumus, ar kuriem 
izpildītāji pret autoratlīdzību piešķir savas 
izņēmuma tiesības fonogrammu 
producentiem, pagarināto aizsardzības 
termiņu būtu jāpiemēro kopā ar „tabula 
rasa” papildnosacījumu tiem 
izpildītājiem, kuri savas tiesības pret 
autoratlīdzību vai līgumā noteiktu 
atlīdzību ir piešķīruši fonogrammu 
producentiem. Lai izpildītāji pilnībā gūtu 
labumu no pagarinātā aizsardzības 
termiņa, dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
ka saskaņā ar līgumiem starp 
fonogrammu producentiem un 
izpildītājiem pagarinātajā termiņā 
izpildītājiem tiek maksāta autoratlīdzība, 
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.
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Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Vajadzības gadījumā dalībvalstīm ir 
jānodrošina, ka papildus izpildītāju 
tiesību aizsardzības termiņa 
pagarināšanai tiek noteikta kompetenču 
sadale, kas izpildītājiem paredz taisnīgus 
nodošanas vai piešķiršanas līguma 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2006/116EK
3. pants – 1. punkts – 2. teikums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Direktīvas 3. panta 1. punkta beigās 
pievieno šādu teikumu:

„Tomēr, „Tomēr, ja šā perioda beigās izpildītājs ir 
dzīvs, izpildītāja tiesības jāturpina 
aizsargāt izpildītāja dzīves laikā.”

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

Or. en

Pamatojums

Pagarinājumu jāpiemēro tikai attiecībā uz izpildītājiem un tikai līdz viņu nāvei. Priekšlikums 
atspoguļo spēkā esošos Grieķijas tiesību aktus, kas nav saskaņoti. Komisija ir norādījusi, ka 
tā atteikusies ierosināt izpildes procedūru pret Grieķiju, jo uzskata, ka Grieķijas tiesību aktos 
paredzētie noteikumi nodrošina lielākas priekšrocības nekā spēkā esošie tiesību akti. Nav 
pamatota fonogrammu producentu tiesību aizsardzību pagarināšana; fiksētais 50 gadu 
termiņš ir vairāk nekā pietiekami ilgs laika posms, lai atpelnītu jebkādus ieguldījumus.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2006/116EK
3. pants – 2. punkts – 2. un 3. teikums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 3. panta 2. punkta otrajā un trešajā 
teikumā skaitlis „50” tiek aizstāts ar 
skaitli „95”.

svītrots

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja nav skaidri norādīts citādi, pirms
[ierakstīt datumu, līdz kuram dalībvalstīm 
jātransponē grozītā direktīva, kā minēts 
turpmāk 2. pantā] noslēgtais līgums, 
saskaņā ar kuru izpildītājs savas 
izpildījuma fiksācijas tiesības ir nodevis 
vai piešķīris fonogrammas producentam 
(turpmāk tekstā „nodošanas vai 
piešķiršanas līgums”), tiek uzskatīts par 
spēkā esošu arī pēc tam, kad izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāts attiecībā uz izpildījuma fiksāciju 
un fonogrammu atbilstīgi 3. panta 1. un 
2. punkta sākotnējai redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar 
Direktīvu [//ierakstīt: grozītās direktīvas 
numuru].

1. Pirms [ierakstīt datumu, līdz kuram 
dalībvalstīm jātransponē grozītā direktīva, 
kā minēts turpmāk 2. pantā] noslēgtais 
līgums, saskaņā ar kuru izpildītājs savas 
izpildījuma fiksācijas tiesības ir nodevis 
vai piešķīris fonogrammas producentam 
(turpmāk tekstā „nodošanas vai 
piešķiršanas līgums”), tiek uzskatīts, ka 
nerodas nekādas sekas, ja izpildītājs vairs 
nav aizsargāts attiecībā uz izpildījuma 
fiksāciju atbilstīgi 3. panta 1. punkta 
sākotnējai redakcijai pirms grozījumu 
izdarīšanas ar Direktīvu [//ierakstīt: 
grozītās direktīvas numuru].

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 3. līdz 6. punkts attiecas uz 
nodošanas un piešķiršanas līgumiem, kas 
ir spēkā arī pēc tam, kad izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma 
fiksāciju un fonogrammu atbilstīgi 
3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar 
Direktīvu [//ierakstīt: grozītās direktīvas 
numuru].

2. Ja izpildītājs savu tiesību pārvaldību 
nodevis autortiesību aģentūrai attiecībā 
uz papildu aizsardzības termiņa 
noteikšanu, ko paredz šī direktīva, 
autortiesību aģentūra, kura pārvalda tās 
pašas kategorijas tiesības, tiek uzskatīta 
par pilnvarotu pārvaldīt šī izpildītāja 
tiesības. Izpildītājs saglabā savas 
personiskās tiesības.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 12

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

2.a Ja izpildītājs savas ekskluzīvas tiesības 
ir nodevis, saņemot pretī periodiskus 
maksājumus, no periodiskiem 
maksājumiem, kas pienākas izpildītājam 
netiek, atskaitīti ne avansa maksājumi, ne 
līgumā paredzētie atskaitījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2006/116EK
10.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja nodošanas vai piešķiršanas līgumā 
izpildītājam ir noteiktas tiesības pieprasīt 
vienreizēju atlīdzību, izpildītājam ir 
tiesības saņemt ikgadēju papildu atlīdzību 
no fonogrammas producenta par katru 
pilno gadu, kad izpildītājs un 
fonogrammas producents vairs nav 
aizsargāti attiecībā uz izpildījuma 
fiksāciju un fonogrammu atbilstīgi 
3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms 
grozījumu izdarīšanas ar 
Direktīvu [//ierakstīt: grozītās direktīvas 
numuru].

3. Autortiesību aģentūra saistībā ar 
fonogrammu izmantošanu saņemtos 
ieņēmumus sadala taisnīgi un tādā veidā, 
lai atspoguļotu katra tā izpildītāja 
ieguldījuma raksturu un apmēru, kura 
aizsargātais izpildījums ir iekļauts 
fonogrammā.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2006/116EK
10.a pants – 4. punkts – 2. apakšpunkts

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

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā atkāpe rada izpildītājiem negodīgu situāciju un nepanāk taisnīgu līdzsvaru starp 
izpildītāju un mazu producentu interesēm. Turklāt lielas ierakstu studijas varētu arī censties 
izvairīties maksāt papildatlīdzību, parakstot licenču līgumus ar maziem fonogrammu 
ražotājiem. (Saistīts ar 12. apsvēruma grozījumu.)



AD\758814LV.doc 15/19 PE415.141v03-00

LV

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2006/116EK
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 autortiesību 
aģentūras administrē tiesības iegūt 
3. punktā minēto ikgadējo papildu 
atlīdzību.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu administratīvo procedūru vienkāršošanu, autortiesību aģentūrām  ir jāuztic 
vienreiz gadā izmaksājamās papildatlīdzības pārvaldība. (Saistīts ar 13. apsvēruma 
grozījumu.)

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ņemot vērā to tiesību pārvaldīšanu, 
kas saistās ar pakalpojumiem pēc 
pieprasījuma, kurus nodrošina radio vai 
televīzijas raidorganizācijas, kas atskaņo 
viņu ierakstus, kuru sastāvdaļa ir mūzika 
no likumīgi publicētām fonogrammām, 
dalībvalstis nodrošina, ka izpildītāju un 
fonogrammu producentu tiesības atļaut 
vai aizliegt šādu izmantošanu var īstenot 
galvenokārt ar tās autortiesību aģentūras 
palīdzību, kura ir izveidota, lai savāktu un 
sadalītu atlīdzību par šādu fonogrammu 
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raidīšanu ēterā.

Or. en

Pamatojums

Lai gan autortiesību subjektiem ir iespējams saņemt taisnīgu atlīdzību, izmantojot attiecīgo 
autortiesību aģentūru, nav attiecīga juridiska pienākuma saistībā ar izpildītāju tiesībām.

Ierosinātais noteikums atvieglotu apraides organizācijām tiesību ievērošanu, nodrošinātu, ka 
autortiesību subjekti saņem taisnīgu atlīdzību un ļautu Eiropas pilsoņiem piekļūt apraides 
organizāciju arhīvu materiāliem, kuriem ir kultūras, vēstures vai politiski svarīga nozīme.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2006/116EK
10.a pants – 6. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja 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, 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.

6. Ja 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, 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 kopīgi vai individuāli
saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību 
aktiem. Ja nodošanas vai piešķiršanas 
līgums tiek lauzts saskaņā ar 1. vai 
2. teikumu, fonogrammas producenta 
tiesības uz fonogrammu beidzas.
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Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2006/116EK
10.a pants – 6. punkts – 2. apakšpunkts

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 saistībā ar viņu izpildījumu 
fiksāciju beidzas.”

Ja piecus gadus 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 saistībā ar viņu izpildījumu 
fiksāciju beidzas.”

Or. en

Pamatojums

„Lieto vai zaudē” klauzulas ieviešana ir atbalstāma, tā jāpadara elastīgāka. Ja tiesības tiek 
atdotas izpildītājam, viņam jāsniedz godīga iespēja izmantot savu darbu pirms tiesības atkal 
tiek zaudētas. Tādēļ izpildītājiem jāsniedz pieņemamāks laiks (5 gadi) jaunās izmantošanas 
iespējas realizēšanai.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/116EK
10.aa pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Iekļauj šādu pantu:
„10.aa pants
Gadījumos, ja izpildītājs ir nodevis vai 
cedējis savas ekskluzīvās tiesības atļaut 
vai aizliegt izpildījuma fiksācijas 
publiskošanu ar vadu vai bezvadu 
līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai 
piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, 
šāds izpildītājs patur tiesības saņemt no 
lietotāja taisnīgu atlīdzību par fiksētā 
izpildījuma publiskošanu.
Izpildītāja tiesības saņemt taisnīgu 
atlīdzību par viņa izpildījuma 
publiskošanu nevar būt atceļamas.
Šo atlīdzību iekasē un pārvalda izpildītāja 
autortiesību aģentūra.”

Or. en

Pamatojums

Tiem, kas publisko izpildījumu, jāatzīst, ka izpildītāju atlīdzināšana ir pamatota.
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