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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas iš esmės remia Komisijos pasiūlymą pratęsti atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisių 
apsaugos terminą nuo 50 iki 95 metų. Atsižvelgdamas į tai, kad šis pasiūlymas tinkamai 
atspindi faktą, jog atlikėjai vis dažniau gyvena ilgiau, negu nustatytas 50 metų jų kūrinių 
apsaugos laikotarpis, pranešėjas nesiūlo šio pratęsimo pakeitimų.

Šiuo pasiūlymu taip pat siekiama nustatyti papildomas priemones, kaip antai įsteigti samdomų 
muzikantų fondą ir pradėti taikyti vienodą kelių autorių sukurtų muzikos kūrinių su žodžiais 
apsaugos termino nustatymo metodą. Skirtingose valstybėse narėse taikomi skirtingi tokių 
kartu sukurtų kūrinių apsaugos metodai. Dėl to kyla sunkumų administruojant autorių teises 
visoje Bendrijoje ir kitose valstybėse paskirstant honorarus, gautus už kūrinių naudojimą 
įvairiose valstybėse narėse. Pranešėjas remia pasiūlymą suvienodinti taisykles šiuo klausimu 
atsižvelgiant į tai, kad dabartiniai skirtumai trukdo efektyviai veikti vidinei rinkai.

Iš esmės pritardamas idėjai įtraukti išlygą „naudok arba prarask“ į atlikėjų ir fonogramų 
gamintojų sutartis, pranešėjas vis dėlto mano, kad turėtų būti pasiūlyta kai kurių šios 
pasiūlymo dalies pakeitimų.

Pirma, jei kelių atlikėjų kūriniai įrašomi kartu, pagal dabartinį pasiūlymą jie įpareigojami 
veikti kartu, jei nori nutraukti perdavimo arba atidavimo sutartis. Vadinasi, 50 metų po 
kūrinio įrašymo atlikėjai turėtų sutarti. Tai nerealu, ir, pranešėjo nuomone, ši nuostata turėtų 
būti pakeista, t. y. turėtų būti leista jiems veikti individualiai.
Antra, dabartiniame pasiūlyme numatoma leisti atlikėjui savo kūrinį, kurio teisės netrukus 
nustos galioti, naudoti priimtiną laikotarpį. Tačiau siūloma, kad tas laikotarpis būtų vieni 
metai. Nuomonės referentas mano, kad tai nepakankamas laikotarpis; šiuo atveju tinkamesnis 
būtų penkerių metų laikotarpis.

Pranešėjas taip pat siūlo įtraukti pakeitimą, pagal kurį Komisija raginama po penkerių metų 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai pereinamojo laikotarpio priemonių ataskaitą.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Atlikėjai paprastai savo karjerą pradeda (5) Atlikėjai paprastai savo karjerą pradeda 
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jauni ir dabartinis 50 metų apsaugos
fonogramose įrašytiems kūriniams ir 
fonogramoms terminas dažnai nesaugo jų 
kūrinių visą atlikėjų gyvenimą. Todėl 
atlikėjai savo gyvenimo pabaigoje netenka 
pajamų. Be to, jie dažnai negali 
pasinaudoti savo teisėmis užkirsti kelią 
netinkamam savo kūrinių atlikimui ar 
uždrausti tokį atlikimą tol, kol yra gyvi.

jauni ir dabartinis 50 metų apsaugos 
terminas, taikomas kūrinių įrašams,
dažnai nesaugo jų kūrinių visą atlikėjų 
gyvenimą. Todėl atlikėjai savo gyvenimo 
pabaigoje netenka pajamų. Be to, jie dažnai 
negali pasinaudoti savo teisėmis užkirsti 
kelią netinkamam savo kūrinių atlikimui ar 
uždrausti tokį atlikimą tol, kol yra gyvi.

Pagrindimas

Direktyvos nuostatų pakeitimuose turėtų būti pripažintas ir 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. (Siejama su Direktyvos 
2006/116/EB 3 straipsnio 1 dalies pakeitimu.)

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Todėl įrašytų kūrinių ir fonogramų 
apsaugos terminas turėtų būti pratęstas iki 
95 metų nuo fonogramos ir joje esančio 
kūrinio paskelbimo. Jei fonograma arba 
fonogramoje įrašytas kūrinys 
neišleidžiamas per pirmuosius 50 metų, 
95 metų apsaugos terminas skaičiuojamas 
nuo pirmo viešo paskelbimo.

(7) Todėl įrašytų kūrinių ir fonogramų 
apsaugos terminas turėtų būti pratęstas iki 
95 metų nuo atitinkamo pradžios taško.

Pagrindimas

Direktyvos nuostatų pakeitimuose turėtų būti pripažintas ir 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. (Siejama su Direktyvos 
2006/116/EB 3 straipsnio 1 dalies pakeitimu.)
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Pakeitimas 3

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 
veikia taip, kaip veikė.

(9) Turėtų būti išsaugota valstybių narių 
laisvė priimti nuostatas dėl sutarčių, 
kurios taikomos atlikėjo teisių į kūrinio 
įrašą perdavimui arba perleidimui 
fonogramos gamintojui ir kurios 
sudarytos iki šioje direktyvoje numatyto 
apsaugos termino pratęsimo, išaiškinimo, 
pakeitimo, nutraukimo ir tolesnio 
vykdymo.

Pagrindimas

Neatrodo, kad derėtų, jog siūlomais Direktyvos 2006/116/EB pakeitimais būtų keičiamos 
valstybių narių taisyklės dėl atlikėjų teisių perdavimo arba perleidimo fonogramos gamintojui 
sutarčių išaiškinimo, pakeitimo, nutraukimo ir tolesnio vykdymo. Taigi taikant 10a straipsnio 
6 dalyje numatytą „naudok arba prarask“ (angl. use it or lose it) išlygą turi būti 
vadovaujamasi nacionalinėmis atlikėjų teisių perdavimo arba perleidimo ir šio perdavimo 
arba perleidimo sutarčių nutraukimo taisyklėmis.

Pakeitimas 4

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.
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Pakeitimas 5

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 turėtų užtikrinti, kad tokių pinigų 
paskirstymas būtų patikėtas atlikėjams 
atstovaujančioms kolektyvinių teisių 
administravimo organizacijoms. Gali būti 
taikomos nacionalinės neskirstomų pajamų 
taisyklės.

Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) 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.
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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
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Kai fonogramoje įrašytas daugelio 
atlikėjų atliekamas kūrinys, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikta galimybė 
nuspręsti, ar atlikėjai gali nutraukti savo 
perdavimo arba perleidimo sutartis kartu 
ar individualiai.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2006/116/EB
3 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 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 nėra 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

Muzikos ir audiovizualinių kūrinių atlikėjų atskyrimas visiškai nepriimtinas, kadangi 
Direktyvoje 93/98/EEB (jos kodifikuota versija – Direktyva 2006/116/EB) visi atlikėjai 
vertinami vienodai, todėl skirtingos tvarkos nustatymas tos pačios kategorijos atlikėjams būtų 
diskriminacija pagal Europos teisę ir prieštarautų nacionalinėms nuostatoms. Be to, nėra 
jokios priežasties įteisinti šį skirtumą.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
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

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 dalis
Direktyva 2006/116/EB
10 a 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, 

5. Valstybės narės užtikrina, kad teisę 
kasmet gauti šio straipsnio 3 dalyje minimą 
papildomą atlyginimą administruoja
kolektyvinių teisių administravimo
organizacija.
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kokiu mastu jos gali tą teisę administruoti.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
Direktyva 2006/116/EB
10 a straipsnio 6 dalies 1 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 ir pasirinktu 
laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo 
arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje 
įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas 
kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo 
perdavimo arba perleidimo sutartis pagal 
taikytinus nacionalinius teisės aktus. Jei 
perdavimo arba perleidimo sutartis 
nutraukiama pagal pirmąjį ar antrąjį sakinį, 
fonogramos gamintojo teisės į fonogramą 
nebegalioja.

Pagrindimas

Nerealu reikalauti, kad atlikėjai veiktų kartu.
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Pakeitimas 12

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.

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

Nerealu reikalauti, kad atlikėjai veiktų kartu. Be to, 16 konstatuojamoje dalyje numatoma 
leisti atlikėjui savo kūrinį, kurio teisės netrukus nustos galioti, naudoti priimtiną laikotarpį.
Tačiau vieni metai nėra priimtinas laikotarpis, penkeri metai būtų tinkamesnis.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/116/EB
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Įterpiamas šis straipsnis:
„11a straipsnis
Ataskaita
Komisija per penkerius metus nuo 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos .../...EB* įsigaliojimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šios 
direktyvos 10a straipsnio 3 ir 5 dalyse 
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nurodytų priemonių ataskaitą.
* OL: prašome įrašyti šios direktyvos numerį ir 
datą.“

Pagrindimas

Remdamiesi pateikta ataskaita, Europos Parlamentas ir Taryba galėtų stebėti pasikeitimų 
(ypač pereinamojo laikotarpio priemonių) poveikį.
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