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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs kopumā atbalsta Komisijas priekšlikumu pagarināt izpildītāju un 
fonogrammu ražotāju valstu tiesību aizsardzības termiņu no 50 līdz 95 gadiem. Ņemot vērā, 
ka priekšlikums piesardzīgi atspoguļo to, ka arvien vairāk izpildītāju nodzīvo ilgāk par 
pašreizējo viņu darba aizsardzības termiņu — 50 gadiem, atzinuma sagatavotājs neierosina 
nekādus grozījumus attiecībā uz šī aizsardzības termiņa pagarināšanu.

Priekšlikumā ir ietverti papildpasākumi, piemēram, fonda izveide studijas sesiju mūziķiem, kā 
arī tiek ieteikts ieviest vienotu paņēmienu aizsardzības termiņa aprēķināšanai, kas attiecas uz 
tām muzikālajām kompozīcijām ar vārdiem, kurās savu ieguldījumu ir snieguši vairāki autori.
Dažās dalībvalstīs šādām līdzautoru kompozīcijām piemēro atšķirīgas sistēmas. Tas rada 
grūtības autortiesību pārvaldībā visā Kopienā un sarežģījumus autoratlīdzību pārrobežu 
sadalē, kuras jāpiešķir par darbu izmantošanu citās dalībvalstīs. Atzinuma sagatavotājs 
atbalsta priekšlikumu saskaņot noteikumus, kas attiecas uz šiem jautājumiem, ņemot vērā, ka 
pašreizējās atšķirības rada šķēršļus iekšējā tirgus efektīvai funkcionēšanai.

Kopumā atbalstot ieceri ieviest „lieto vai zaudē” klauzulu līgumos starp izpildītājiem un 
fonogrammu producentiem, atzinuma sagatavotājs tomēr uzskata, ka ir jāveic dažas izmaiņas 
attiecībā uz šo priekšlikuma daļu.

Pirmkārt, ja ierakstā piedalās vairāki izpildītāji, pašreizējais priekšlikums viņiem nosaka, ka 
nodošanas vai piešķiršanas līgumu viņi var lauzt tikai kopīgi. Tas nozīmē, ka 50 gadus pēc 
ieraksta veikšanas izpildītājiem būtu praktiski jāvienojas. Tas nav reāli un atzinuma 
sagatavotājs uzskata, ka šāda kārtība ir jāmaina, lai izpildītājiem ļautu rīkoties individuāli.

Otrkārt, pašreizējais priekšlikums attiecas uz to, ka izpildītājiem tiek dots pietiekams laiks 
izmantot savu izpildījumu, kura tiesības beidzas. Taču attiecībā uz to priekšlikumā ir 
paredzēts viens gads. Atzinuma sagatavotājs neuzskata, ka tas ir pietiekams laiks un domā, ka 
atbilstošāks termiņš ir pieci gadi.

Atzinuma sagatavotājs arī ierosina iekļaut grozījumu, kas Komisiju aicina pēc pieciem 
gadiem sniegt ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par sistēmas darbību pārējas 
periodā.
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GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Izpildītāji parasti uzsāk karjeru jaunībā, 
un pašreizējais 50 gadu aizsardzības 
termiņš, kas attiecas uz fonogrammās 
fiksētiem izpildījumiem un 
fonogrammām, bieži vien nenodrošina šo 
darbu aizsardzību izpildītāju visas dzīves 
garumā. Tāpēc izpildītāji saskaras ar 
ienākumu trūkumu mūža nogalē. Turklāt 
bieži vien izpildītāji nevar izmantot savas 
tiesības, lai novērstu vai ierobežotu 
aizskarošu viņu darbu izmantošanu viņu 
dzīves laikā. 

(5) Izpildītāji parasti uzsāk karjeru jaunībā, 
un pašreizējais 50 gadu aizsardzības 
termiņš, kas attiecas uz izpildījumu 
fiksāciju, bieži vien nenodrošina šo darbu 
aizsardzību izpildītāju visas dzīves garumā. 
Tāpēc izpildītāji saskaras ar ienākumu 
trūkumu mūža nogalē. Turklāt bieži vien 
izpildītāji nevar izmantot savas tiesības, lai 
novērstu vai ierobežotu aizskarošu viņu 
darbu izmantošanu viņu dzīves laikā.

Pamatojums

Veicot direktīvas labojumus, būtu jāatzīst un jāatspoguļo visu izpildītāju radošais 
ieguldījums. Lai to nodrošinātu, priekšlikuma darbības joma būtu jāpaplašina tā, lai arī 
audiovizuālie izpildītāji gūtu labumu no autortiesību aizsardzības termiņa pagarinājuma; 
tāpēc tiek ierosināts svītrot nošķīrumu starp izpildījuma fiksāciju fonogrammā vai citā veidā. 
(Saistīts ar Direktīvas 2006/116/EK 3. panta 1. punktu grozījumu.)

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ aizsardzības termiņš izpildījumu 
fiksācijām un fonogrammām jāpagarina
līdz 95 gadiem pēc fonogrammas un tajā 
fiksētā izpildījuma publicēšanas. Ja 
fonogramma vai fonogrammā fiksētais 
izpildījums netiek publicēts pirmo 50 gadu 
laikā, tad fonogrammas aizsardzības 

(7) Tādēļ aizsardzības termiņš izpildījumu 
fiksācijām būtu jāpagarina līdz 95 gadiem
no attiecīgā autortiesību aizsardzības 
termiņa sākuma.
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termiņš ilgst 95 gadus, sākot no dienas, 
kad tā pirmoreiz publiskota.

Pamatojums

Veicot direktīvas labojumus, būtu jāatzīst un jāatspoguļo visu izpildītāju radošais 
ieguldījums. Lai to nodrošinātu, priekšlikuma darbības joma būtu jāpaplašina tā, lai arī 
audiovizuālie izpildītāji gūtu labumu no autortiesību aizsardzības termiņa pagarinājuma; 
tāpēc tiek ierosināts svītrot nošķīrumu starp izpildījuma fiksāciju fonogrammā vai citā veidā. 
(Saistīts ar Direktīvas 2006/116/EK 3. panta 1. punktu grozījumu.)

Grozījums Nr. 3

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) Dalībvalstīm būtu jāsaglabā brīvība 
pieņemt noteikumus par to līgumu 
interpretāciju, pielāgošanu, pārtraukšanu 
un turpmāku izpildi, kuri nosaka 
izpildītāja tiesību uz izpildījuma fiksāciju 
nodošanu vai piešķiršanu fonogrammas 
producentam un kuri noslēgti pirms 
autortiesību aizsardzības termiņa 
pagarināšanas ar šo direktīvu.

Pamatojums

Nav vēlams, ka ar ieteiktajām izmaiņām Direktīvā 2006/116/EK tiek ietekmēti dalībvalstu 
noteikumi par to līgumu interpretāciju, pielāgošanu, pārtraukšanu un turpmāku izpildi, kuri 
nosaka izpildītāja tiesību uz izpildījuma fiksāciju nodošanu vai piešķiršanu fonogrammas 
producentam. Tādēļ 10.a panta 6. punktā paredzētās klauzulas „lieto vai zaudē” izmantošana 
būtu jāregulē valstu noteikumos par to, kā izpildītāju tiesības tiek nodotas vai piešķirtas un kā 
tiek pārtraukti līgumi par šādu nodošanu vai piešķiršanu.

Grozījums Nr. 4

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 

svītrots
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var piemērot atkāpi dažiem maziem un 
vidēji lieliem fonogrammu producentiem, 
kas par tādiem uzskatāmi, ņemot vērā 
gada ieņēmumus no fonogrammu 
komerciālās izmantošanas.

Grozījums Nr. 5

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 būtu 
jāizmaksā mazpazīstamiem izpildītājiem. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai šo 
naudas summu sadali veic izpildītājus 
pārstāvošās kolektīvo tiesību pārvaldījuma 
organizācijas. Var piemērot valsts 
noteikumus par nedalāmiem ieņēmumiem.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai līdzsvarotu līgumus, ar kuriem 
izpildītāji pret autoratlīdzību piešķir savas 
izņēmuma tiesības fonogrammu 
producentam, 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 
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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.

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 papildnoteikuma tiesību aizsardzības termiņa 
pagarināšana būtu izdevīga tikai dažiem izpildītājiem.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ja fonogrammas fiksācijā ietverti 
vairāku izpildītāju izpildījumi, 
dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām lemt, 
vai izpildītāji var kopīgi vai individuāli 
lauzt nodošanas vai piešķiršanas līgumus.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 1. punkts
Direktīva 2006/116/EK
3. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 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 izpildījums, ko fiksē 
citādā veidā nekā fonogrammu, tiek 
likumīgi publicēts vai likumīgi publiskots, 
tiesību termiņš beidzas 95 gadus pēc 
dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai 
publiskota, atkarībā no tā, kas noticis 
vispirms,
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Pamatojums

Atšķirīga attieksme pret mūzikas un audiovizuālajiem izpildītājiem ir diskriminējoša un 
absolūti nepieņemama, jo Direktīva 93/98/EEK, kuras kodificētā redakcija ir Direktīva 
2006/116/EK, nediskriminē neviena veida izpildītājus, tāpēc atšķirīgu termiņu noteikšana 
vienas kategorijas izpildītājiem būtu diskriminējoša saskaņā ar ES tiesību aktiem un pretrunā 
valstu tiesībām. Turklāt šādai diskriminācijai nav pamata.

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

Pamatojums

Kad izvērtēs pagaidu papildpasākuma (20 %) ietekmi uz tīrajiem ieņēmumiem, MVU 
neradīsies neproporcionāli lieli izdevumi, tādēļ, lai nodrošinātu, ka visi izpildītāji gūst 
labumu no šiem naudas līdzekļiem, ir saprātīgi iekļaut tos šajā pasākumā.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2006/116/EK
10.a pants – 5. punkts
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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 
pārvaldījumu organizācija administrē 
tiesības iegūt 3. punktā minēto ikgadējo 
papildu atlīdzību.

Pamatojums

Lai vienkāršotu administratīvo procedūru, pārvaldījuma organizācijām būtu jāuztic vienreiz 
gadā izmaksājamās papildatlīdzības pārvaldība. (Saistīts ar 13. apsvēruma grozījumu.)

Grozījums Nr. 11

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 
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 saskaņā ar 
attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. Ja 
nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek 
lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, 
fonogrammas producenta tiesības uz 
fonogrammu beidzas.



PE415.148v04-00 10/12 AD\758874LV.doc

LV

Pamatojums

Prasība izpildītājiem rīkoties kopīgi nav reāla.

Grozījums Nr. 12

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

Pamatojums

Prasība izpildītājiem rīkoties kopīgi nav reāla. Turklāt 16. apsvērums attiecas uz to, ka 
izpildītājam tiek dots pietiekams laiks izmantot savu izpildījumu, kura tiesības beidzas. Taču 
viens gads netiek uzskatīts par pietiekamu laiku un atbilstošāks termiņš ir pieci gadi.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Iekļauj šādu pantu:
„11.a pants
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Ziņojuma sniegšana
Piecu gadu laikā pēc Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas .../...EK ...* 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
šīs direktīvas 10.a panta 3. līdz 5. punktā 
noteikto pasākumu darbību.”
* OV: lūdzam ievietot minētās direktīvas numuru 
un datumu.

Pamatojums

Ziņojuma sniegšana ļaus Eiropas Parlamentam un Padomei uzraudzīt izmaiņu ietekmi, īpaši 
saistībā ar pārejas pasākumiem.
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