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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų 
gretutinių teisių apsaugos terminų
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0464),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 47 straipsnio 2 dalį bei į 55 ir 
95 straipsnius, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0281/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Kultūros ir 
švietimo komiteto nuomones (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
-1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Direktyva 2006/116/EB
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) Įterpiama ši konstatuojamoji dalis:
„(14a) Siekiant užtikrinti pusiausvyrą 
sudarant sutartis, pagal kurias atlikėjas 
už honorarą perduoda išskirtines teises 
fonogramos gamintojui, dar viena su 
laikotarpio pratęsimu susijusi sąlyga 
turėtų būti „tabula rasa“ (t. y. visiškas jo 
atnaujinimas) tiems atlikėjams, kurie 
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suteikė pirmiau minėtas išskirtines teises 
fonogramos gamintojams už honorarą ar 
atlyginimą. Valstybės narės, siekdamos, 
kad pratęstas apsaugos laikotarpis būtų 
visapusiškai naudingas atlikėjui, turėtų 
užtikrinti, kad, remiantis tarp fonogramos 
gamintojo ir atlikėjo sudaryta sutartimi, 
atlikėjui per pratęstą laikotarpį sumokėto 
honoraro ar atlyginimo sumai nebūtų 
daromas poveikis dėl mokėjimo avansu 
arba dėl sutartyje nustatytų atskaitymų.“

Or. en

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 neatgautas avansas. Nepatvirtinus šios nuostatos, apsaugos laikotarpio 
pratęsimas galų gale būtų naudingas tik mažai daliai samdomų muzikantų.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 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 antrasis sakinys 
pakeičiamas taip: 

„Tačiau, „Tačiau, 
- 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,

- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas 
arba teisėtai viešai paskelbiamas šio 
kūrinio įrašas, kuris yra fonograma, šios 

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

teisės nustoja galioti praėjus 95 metams 
nuo pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo 
tokio viešo paskelbimo dienos, 
atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau.“

Or. en

Pagrindimas

Muzikos ir audiovizualinių kūrinių atlikėjų atskyrimas visiškai nepriimtinas, kadangi, 
remiantis Direktyva 93/98/EEB (jos kodifikuota versija – Direktyva 2006/116/EB), smerktinas 
bet koks atlikėjų atskyrimas. Taigi, parengus skirtingą tvarką tos pačios kategorijos 
atlikėjams, būtų įtvirtinta diskriminacija Europos teisės pagrindu ir tai prieštarautų valstybės 
sistemai. Be to, nėra jokios priežasties įteisinti šį skirtumą.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui, pagal kurį siekiama gerinti socialinę atlikėjų, ypač 
samdomų muzikantų, padėtį atsižvelgiant į tai, kad atlikėjai vis dažniau gyvena ilgiau negu 
nustatytas 50 metų laikotarpis, per kurį užtikrinama jų darbų apsauga.

Pagrindinis direktyvos tikslas – pratęsti dabartinį atlikėjų ir fonogramos gamintojų apsaugos 
laikotarpį nuo 50 iki 95 metų, tačiau taip pat numatoma ir keletas papildomų priemonių, pvz., 
įsteigti samdomų muzikantų fondą ir įtraukti į atlikėjų ir fonogramos gamintojų sutartis išlygą 
„naudok arba prarask“.
Teisiškai, remiantis šiais pasiūlymais, siekiama iš dalies pakeisti 2006 m. gruodžio 12 d. 
Direktyvą 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų. Ši 
direktyva kodifikuota ir, iš esmės nepakeitus jokių esminių šios direktyvos nuostatų, pradėta 
taikyti vietoj ankstesniosios Direktyvos 93/98/EEB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių 
apsaugos terminų, kuri dažnai vadinama Terminų direktyva.

Teikiant šiuos pasiūlymus siekiama užtikrinti, kad jie būtų naudingi ir atlikėjams, ir įrašų 
gamintojams.
Termino pratęsimas būtų naudingas atlikėjams, kadangi per papildomą laikotarpį jie galėtų 
užsidirbti. Nustačius 95 metų laikotarpį būtų kompensuotas pelnas, kurio netenka 70 metų 
amžiaus sulaukę atlikėjai, kadangi jų ankstyviesiems darbams, įrašytiems tuomet, kai jiems 
buvo, pvz., 20 metų, nebetaikoma apsauga. Jie ir toliau turėtų teisę į atlyginimą už 
transliacijas, į atlyginimą už viešose vietose, pvz., baruose ir diskotekose, atliktus kūrinius ir į 
kompensacijas už jų koncertų kopijavimą asmeniniams tikslams.
Pratęsus terminą, naudos turėtų ir įrašų gamintojai. Būtų gaunamas papildomas pelnas 
parduodant įrašus parduotuvėse ir internetu.
Remiantis minėtaisiais pasiūlymais, pateikiamas suvienodintas sukurtos muzikos apsaugos 
laikotarpio apskaičiavimo būdas, kurį taikant atsižvelgiama į keleto autorių indėlį, kadangi 
muzika dažnai yra keleto autorių kūrinys. Europos Sąjungoje sukurtos muzikos apsaugos 
laikotarpis baigtųsi praėjus 70 metų po to, kai miršta paskutinis konkretaus kūrinio autorius, 
nesvarbu, ar tai kūrinio teksto autorius, ar kompozitorius.

Remiantis Komisijos pasiūlymu dėl vienodo tekstą turinčių muzikos kūrinių, kai muzikinė 
kompozicija paskelbiama kartu su tekstu, apsaugos laikotarpio apskaičiavimo metodo, šis 
apsaugos laikotarpis skaičiuojamas nuo tada, kai miršta paskutinysis kūrėjas – teksto autorius 
arba kompozitorius.

Dėl dabartinių su apsauga susijusių skirtumų, ypač tarp Europos ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų (JAV), susiduriama su teisiniu nekonkretumu ir piratavimu, ypač skaitmeninėje 
aplinkoje, kai nesama jokių ribų, o darbai tą pačią akimirką gali būti naudojami skirtingose 
šalyse. Neįmanoma paneigti, kad dėl skirtingų apsaugos sąlygų skatinamas piratavimas: į 
viešą vienos šalies domeną patekę darbai gali būti iš ten perduoti internetu į kitas šalis, kur jie 
tebesaugomi. Galiausiai, Europa pajėgi apsaugoti savo menininkus, kurie yra vienas 
svarbiausių jos kultūrinės įvairovės raiškos tarpininkų.

Suvienodinus apsaugos laikotarpį JAV ir Europoje, Europos ekonomikai atsivertų puikios 
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galimybės toliau progresuoti augimo ir užimtumo srityje, kaip numatyta remiantis ES 
Lisabonos strategija, kurioje pripažinta ypatinga kūrybos pramonės skatinimo svarba. 
Intelektine nuosavybe grindžiama kūrybos pramonė padeda didinti procentinę dalį ES BVP, 
tačiau dėl šiuo metu ES ir JAV galiojančio skirtingo apsaugos laikotarpio Europos įrašų 
bendrovės ir atlikėjai priversti taikstytis su konkurenciniu požiūriu prastesne padėtimi.
Norint, kad Europos įrašų pramonė būtų išties konkurencinga pasaulinėje rinkoje, ES turi 
užpildyti šią spragą, t. y. suvienodinti apsaugos terminą pratęsdama jį iki 95 metų ir sudaryti 
vienodas sąlygas pagrindinei Europos prekybos partnerei. Nustačius trumpesnį laikotarpį, šio 
tikslo pasiekti neįmanoma.

Be to, atsižvelgiant į gyventojų vidutinės gyvenimo trukmės ilgėjimą per pastaruosius metus, 
atlikėjų teisių apsaugos laikotarpio pratęsimas kai kuriems atlikėjams netgi dar aktualesnis. 
Daugelis atlikėjų pažįsta populiarumo ir sėkmės skonį, ypač būdami jauni, taigi ypač svarbu, 
kad sulaukę vyresnio amžiaus jie gautų ekonominį atlygį kaskart, kai jų kūriniais naudojasi 
visuomenė.
Be to, pratęsus terminą būtų paskatinta kultūrinė įvairovė. Pakeitus terminą, senaisiais 
kūriniais, kuriems laipsniškai nebebus taikoma autoriaus teisių apsauga, bus neišvengiamai 
naudojamasi šiuolaikinių kūrinių nenaudai. Pastarųjų kūrinių kūrėjai neišvengiamai sieks 
patenkinti rinkas, kuriose numatomas ilgesnis apsaugos laikotarpis, ir ims ignoruoti įvairaus 
vietos turinio poreikį.
Taip pat privalu suvokti, kad tinkamai neapibrėžus statuso Europos atlikėjams labai sunku 
pragyventi iš savo kūrinių, nesvarbu, kokio masto jų indėlis į ES kultūros ekonomiką. 
Didžiulė dalis atlikėjų naudojasi itin ribota prieiga prie socialinės apsaugos, nedarbo 
kompensacijų ar sveikatos priežiūros ir saugumo paslaugų. Be to, jie apskritai nuolat susiduria 
su plačiai paplitusia nesąžininga sutarčių sudarymo praktika. Taigi pelnas, gaunamas taikant 
intelektinės nuosavybės teises, yra gyvybiškai svarbus kai kurių atlikėjų pragyvenimo šaltinis.
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