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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 
 

ARPU – vidutinės pajamos iš naudotojo 

AV – audiovizualinė informacija 

BT – „British Telecom“ 

CRM – kolektyvinis teisių valdymas 

CRMO – kolektyvinio teisių valdymo organizacijos 

DDL – tiesioginis atsisiuntimas 

DRM – skaitmeninis teisių valdymas 

DTT – skaitmeninė antžeminė televizija 

ES – Europos Sąjunga 

FTP – rinkmenų persiuntimo protokolas 

HADOPI – Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 

droits sur internet 

IPAP – interneto protokolo adreso tiekėjas 

IPRED – Intelektinės nuosavybės teisių gynimo direktyva 

IP TV –  interneto protokolo televizija 

ISP – interneto paslaugos teikėjas 

LPs – ilgai grojamų įrašų albumai 

MG –  minimalios garantijos 

MIDEM – Marché International du Disque et de l'Edition Musicale 

NMPA – nacionalinė muzikos leidėjų asociacija 

P2P – lygiarangis 

PC – asmeninis kompiuteris 

PSB – visuomeninis transliuotojas 
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ROI –  investicijų grąža 

VOD –  užsakomosios vaizdo programų paslaugos 

SACEM – Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique 

STIM – Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 

SVOD –  prenumeruojamos užsakomosios vaizdo programų paslaugos 

TRIPs – su prekyba susiję intelektinės nuosavybės teisių susitarimo aspektai 

TVoIP – televizija per interneto protokolą 

UGC – naudotojo sukurtas turinys 

VHS – namų vaizdo įrašų sistema 

WTC – PINO autorių teisių sutartis 

WIPO – Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija 

WPPT – PINO atlikimų ir fonogramų sutartis 

WTO – Pasaulio prekybos organizacija 
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SANTRAUKA 

Šis tyrimas – tai atsakymas į Europos Parlamento Kultūros ir švietimo komiteto 
pageidavimą gauti informacijos apie tai, kaip politiniu ir ekonominiu požiūriu vienodas 
tarifas turiniui galėtų būti praktiškai įgyvendintas dalijimosi rinkmenomis aplinkoje.  
Šiame tyrime pateikiama informacija ir analizė tokiomis temomis: muzikos ir 
audiovizualinių pramogų produktų ir paslaugų raida per pastaruosius 10 metų; internetinio 
piratavimo reiškinys ir tendencijos; pagrindiniai vienodo tarifo turiniui metodo tikslai; 
vienodo tarifo turiniui sistema ir alternatyvūs jos įgyvendinimo scenarijai. 
Vienodo tarifo turiniui sistema – tai proga teisių turėtojams suteikti vartotojams galimybę 
teisėtai dalytis rinkmenomis P2P (lygiarangiu) būdu. Tai būtų daroma išplečiant kolektyvinį 
licencijų išdavimą veiklai, kurios neapima susitarimai dėl operacijų. Ši vienodo tarifo turiniui 
sistema, kuri būtų griežtai naudojama tik turiniui atsisiųsti iš P2P tinklo (t. y. teisė kopijuoti 
ir labai ribota teisė padaryti kūrinį prieinamą1), kurios mokestį rinktų interneto paslaugų 
tiekėjai ir skirstytų speciali visos Europos kolektyvinio teisių administravimo organizacija, 
galėtų būti tinkamas sprendimas siekiant kurti vertę teisėtoje rinkoje ir mažinti piratavimo 
patrauklumą ir mastą. 

Muzikos pramonės apžvalga 

Autorių teisių įstatymu, nuo pat jo priėmimo, nuolat buvo stengiamasi neatsilikti nuo 
technologinių permainų. Europoje buvo išplėstos privataus kopijavimo mokesčio sistemos, 
kad apimtų didžiąją dalį vartotojų kopijavimo veiklos ir saugojimo galimybių. 
Muzikos pramonė yra sudėtinga, ji apima įvairius nutolusius, tačiau tarpusavyje susijusius 
kanalus. Tai ir tiesioginiai pasirodymai, įrašai, transliacijos ir kitos kūrybos formos, 
tradiciškai vadinamos antriniu naudojimu. 
Autorių teisės yra teisinės ir ekonominės sistemos pagrindas, kuriuo remdamasi veikia 
muzikos pramonė. Teisių turėtojams jos reiškia išskirtines teises valdyti tam tikras savo 
darbų naudojimo formas. 
Kai taikomos tokios išskirtinės teisės, veiksmo, kurį apima tokia teisė, atlikimas be teisių 
turėtojo leidimo yra pažeidimas, už kurį baudžiama kaip už civilinį teisės pažeidimą, 
baudžiamąjį pažeidimą arba už abu. 

Kino ir audiovizualinės pramonės apžvalga 

Kitaip nei muzikos, audiovizualinis ir kino sektoriai pastaruosius 20 metų klestėjo ir sparčiai 
augo, priklausydami tik nuo istorinių įvykių. 

Europos kinas įsiliejo į šią rinką su naujais platinimo būdais ir neįprastomis finansavimo 
struktūromis. Finansavimą papildė valstybės lėšos, kaip matyti iš daugelio visų tipų 
valstybės paramos (europinės, nacionalinės, regioninės ir vietinės) atvejų ir specializuotų 
lėšų (mokesčių kredito schemos, akcinio kapitalo fondai, skolos ir kt.). 
Audiovizualinio turinio platinimo vertės grandinė prasideda nuo turinio gamybos arba teisių 
įgijimo ir tęsiama parduodant turinį publikai. 

Audiovizualinių ir kino programų pardavimui reikia plėtoti sutartinius ir ekonominius 
skirtingų tipų veikėjų, kuriuos galima sugrupuoti į šešias kategorijas, santykius: teisių 

                                                 
1  Teisė padaryti prieinamą visuomenei kitą objektą, nurodoma 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų 
aspektų suderinimo 3 straipsnio 2 dalyje, turėtų būti suprantama kaip apimanti visus veiksmus, kuriais tokie 
darbai padaromi prieinami visuomenei, kurie tuo metu nėra prieinami ten, kur kyla prieinamumo sukūrimo 
veiksmas, ir neapimanti jokių kitų veiksmų. 
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turėtojai ir turinio tiekėjai, turinio kaupėjai, VoD platformų ir paslaugų operatoriai, 
platformų paslaugų platintojai, buities elektronikos gamintojai ir galutiniai naudotojai 
(vartotojai).  
Skaitmeninių tinklų išplitimas sugriovė šį pasidalijimą ir dabar visi veikėjai gali tiesiogiai 
pasiekti visuomenę (įskaitant pačius atlikėjus). 

Nors skaitmeninio platinimo būdu galima lengviau perduoti naudą vartotojui („ilgos 
uodegos“ teorija), bet kol kas dar sunku ją paversti pardavimais (net nepaisant neteisėto 
platinimo poveikio).  

Piratavimo raida: poveikis ir naujausios tendencijos 
Ironiška, bet dėl plintančio internetinio piratavimo daugelyje rinkų mažėja fizinis 
piratavimas: vartotojams nebereikia mokėti už fizinį produktą, jei tai, ko nori, jie gali rasti 
internete nemokamai. 
Įrašų pramonės atsakas į didėjantį internetinio piratavimo mastą buvo daugialypis – nuo 
sugriežtintų įstatymų iki technologijų, susijusių su jų teisių į gaminamus įrašus valdymu. 
Šios technologijos apima skaitmeninio teisių valdymo (angl. digital rights management, 
DRM) technologiją ir kitas technologijų formas, susijusias su teisių valdymo sistemomis, 
pvz., pirštų atspaudų ir vandens ženklų technologijos. 
Audiovizualiniame sektoriuje dauguma naujų būdų gauti turinį yra naudojami neteisėtiems 
tikslams. Būtent neteisėto naudojimo galimybės, kurias kūrybinio turinio platinimui atvėrė 
skaitmeninė revoliucija, labiau nei bet kuri kita priežastis paaiškina, kodėl taip sunku 
priskirti dramatišką pajamų sumažėjimą vienam ar keliems veiksniams. 
Per pastaruosius dešimt metų atlikta gausybė tyrimų siekiant nustatyti internetinio 
piratavimo pobūdį ir poveikį. Pernelyg dažnai tokie tyrimai yra tiesiog politiką 
pagrindžiančių įrodymų rinkimas. Vieninteliai tikri duomenys yra faktai apie mažėjančias 
įrašų pramonės pajamas ir silpstantį ar nykstantį DVD diskų pardavimą. Dar vienas 
abejonių nekeliantis faktas – kad lygiarangiai (angl. peer-to-peer) tinklai2, tiesioginio 
atsisiuntimo svetainės ir pan. yra platūs ir plečiasi, įtraukdami didelę dalį interneto 
naudotojų, ir kad internetas naudojamas autorių teisių saugomam turiniui pasiekti, 
neatlyginant už jį teisių turėtojams. 
Bet bendras tokių duomenų buvimas nebūtinai reiškia nepaneigiamą jų priežastinio ryšio 
įrodymą.  
Smulkiau analizuojant, „internetinio pirato“ įvaizdis darosi labai painus, o sukaupti 
pasauliniai skaičiai ima netekti dalies savo įtakos. Filmų ir muzikos pramonėje vis dėlto 
svarbu išskirti dvi pagrindines piratų kategorijas: piratai, kurie yra daugiau ar mažiau 
organizuoti, kad uždirbtų pinigų remdami ir (arba) padėdami platinti neteisėtas kopijas 
siekdami pelno, ir kiti piratai, kurie siunčiasi iš neteisėtų interneto svetainių (muzikos ir 
kino) muzikos įrašus ir (arba) filmus arba serialus asmeniniam naudojimui.  
 

 

 

                                                 
2  P2P (lygiarangiai) tinklai (kartais vadinami forumu arba socialiniu tinklu) yra specializuota interneto svetainė, 

veikianti kaip virtualus klubas, kurio nariai gali bendrauti tikruoju laiku ir keistis pranešimais. Daugelis šių 
tinklų – tai vieta, kur individualūs vartotojai keičiasi apsaugotais darbais, muzika, filmais arba ištraukomis iš 
filmų, knygų ar straipsnių elektroniniu formatu; tokie klubai turi tūkstančius narių: garsiausias, ko gero, yra 
„Facebook“, kuris turi milijonus narių visame pasaulyje. Tokie tinklai dažnai siūlo rodyklinius darbų, kuriuos 
galima rasti atveriant atitinkamus narių pranešimus, sąrašus. 



Vienodas tarifas turiniui: problemos dėl neteisėto keitimosi rinkmenomis sprendimas 
____________________________________________________________________________________________ 

 

7 

Pagrindinės kovos su piratavimu teisinės priemonės ir mechanizmai 

Siekdamos kovoti su internetiniu piratavimu, skirtingos vyriausybės patvirtino daug įvairių 
teisinių būdų. 

Teisių turėtojai visame pasaulyje sėkmingai darė spaudimą siekdami įvesti skirtingų 
laipsnių atsakomybės įstatymus keliose jurisdikcijose: Taivane, Prancūzijoje (HADOPI 
įstatymas), Jungtinėje Karalystėje (2010 m. Skaitmeninio ūkio įstatymas), Pietų Korėjoje ir 
Naujojoje Zelandijoje. 
Kitas teisinis kelias pasirinktas, pvz., Italijoje, kur vyriausybė autorių teisių pažeidimą be 
leidimo padarant prieinamus saugomus darbus kompiuterių tinkluose („decreto Urbani“) 
laiko nusikaltimu, ir Ispanijoje (Sinde įstatymas), kur nusitaikyta ne į vartotojus, o į 
tarpininkus. 

Dauguma šių priemonių yra naujos, todėl dar anksti spręsti, ar vienas kuris metodas yra 
geresnis už kitą. 

Pagrindiniai argumentai už vienodą tarifą turiniui 

Suinteresuotųjų šalių įvairovė gerai apibūdina audiovizualinio ir muzikos sektorių 
skaitmeninį pasaulį. Galimų platinimo būdų skaičius smarkiai padidino suinteresuotųjų šalių 
skaičių – nuo kūrėjų iki kaupėjų. Tuo pat metu rinkos integracijos ir skverbimosi strategijas 
išplėtojo telekomunikacijų operatoriai ir vėliau įrenginių gamintojai, įsitraukdami per 
televiziją su ryšio galimybėmis. Turinys dabar svarbus kaip niekada, kai galima valdyti 
gamybą, platinimą ir katalogus, todėl tradicinėje vertės grandinėje atsiranda naujų veikėjų, 
kurie konkuruoja vertės dalybose. Tradicinei naudojimo struktūrai gresia žlugimas dėl 
didelės spartos plačiajuosčio interneto atsiradimo, skaitmeninio platinimo ar platinimo 
visomis galimomis priemonėmis. Be šių tradicinių suinteresuotųjų šalių, šiandien 
naudotojai, patys atlikdami filmų vertimus, tiesiogiai keisdamiesi rinkmenomis, 
mainydamiesi rinkmenomis socialiniuose tinkluose ir atlikdami srautinį duomenų siuntimą 
turi įtakos kiekvienos teisių kategorijos, išskirtinio laikotarpio ir teritorijų naudojimo 
strategijoms.  
Ekonominis skaitmeninimo ir interneto poveikis vertės kūrimui muzikos ir audiovizualinei 
pramonei yra nevienodas: skirtinguose sektoriuose skiriasi padariniai ir poveikis rinkos 
struktūros ir organizavimo požiūriu.  
Todėl kuriant bet kokią vienodo tarifo turiniui sistemą būtina atsižvelgti į skirtingus 
interesus. 

Vienodas tarifas turiniui ir kiti scenarijai 

Ekonominis vienodo tarifo turiniui sistemos tikslas yra sukelti rinkoje pertekliaus efektą, 
kad teisių turėtojai įsitikintų sistemos naudingumu. Šiuo požiūriu sistema, kuri duotų 
sektoriui tokį pajamų srautą, kuris apytiksliai prilygtų VoD ir privataus kopijavimo 
pajamoms šių dienų rinkoje (pvz., atitinkamai 56 mln. EUR ir 28 mln. EUR Prancūzijos 
rinkoje), sustiprintų savo patikimumą, nes ji papildytų sektoriaus ekonomikai būtinus 
premijinius pasiūlymus. 
Socialinis ir politinis tikslas – suteikti interneto naudotojams galimybę nenusižengti 
įstatymams privačiai siunčiantis rinkmenas ir dalijantis jomis P2P būdu, kad būtų pritraukta 
kuo daugiau naudotojų. Taigi, svarbiausia, kad vienodo tarifo turiniui sistema įteisintų P2P 
būdą teisėtai įsigyjant darbus. 
Nustatant vienodo tarifo turiniui dydį reikėtų išspręsti trejopą užduotį: tarifu turėtų būti 
skatinamas P2P dalijimasis rinkmenomis ir mažinamas piratavimas; jis turi papildyti 
esamus teisėtus variantus; turi būti bendradarbiaujama su ISP. 
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Taip pat naudojamas kainodaros mechanizmas turi atitikti kelis kriterijus ir leisti išvengti 
kelių gerai žinomų spąstų: nustatyti tinkamą kainą, nepamirštant „kainos, kurios tikimasi“, 
koncepcijos, neatsiskirti nuo pajamų surinkimo grandinės (internetas ir tinklo paslaugų 
tiekėjai atlieka svarbiausią vaidmenį). 
Todėl šio tyrimo 4.1.1 skyriuje pristatomas galimas kainų politikos vienodo tarifo 
audiovizualiniams ir kino darbams poveikis: nustatomos trys hipotetinės kainos, iš kurių 
mažiausia yra 2 EUR, didžiausia – 6 EUR ir vidutinė – 4,99 EUR (artima simbolinei 5 EUR 
kainai). 
Vienodo tarifo turiniui sistemos kainos nustatymo problema apima ir poveikio komerciniams 
modeliams problemą. Antroji problema yra vartotojų migracijos dydis, reikalingas bendram 
vertės sukūrimui ar praradimui numatyti. 
Remiantis tyrimo 4.1 skyriuje išplėtota ir pristatyta hipoteze, 4,99 EUR vienodas tarifas, 
kuris atneštų daugiau pelno, turėtų daugiausia galimybių sulaukti sėkmės. Ypač jei 
pasiūlymas būtų suderintas su galimybe vartotojui naudoti vienodą tarifą turiniui dideliam 
mėnesiniam keitimosi rinkmenomis kiekiui, kaip numatoma šiame tyrime, t. y. jis turėtų 
galimybę, kurios, atrodo, nesuteikia joks dabartinis pasiūlymas, nepaisant jo kainos. Mūsų 
nuomone, toks variantas atsisiuntimo požiūriu būtinai turėtų tapti bet kokio komercinio 
pasiūlymo dalimi, nes dabar tokia praktika yra paplitusi tarp visų vartotojų, kurie yra pratę 
dalytis internete rastu turiniu. Papildomos 1–2 EUR mokėjimų dalys mėnesiui galėtų būti 
įsigyjamos, jei vartotojas viršytų atsisiuntimo galimybes pagal pagrindinį prenumeratos 
planą (neatsižvelgiant į kūrinių skaičių). 
Kultūrinė vienodo tarifo sistema turėtų pasiekti mažiausiai du svarbius sociologinius tikslus: 

 užtikrinti sąžiningą atlyginimą autoriams ir kūrybinei bendruomenei, sąžiningai 
paskirstant pelną;  

 suteikti „saugų uostą“ individualiam vartotojui. 

Atrodo, nėra sprendimo, kuris visiems būtų vienodai geras, ar netgi sprendimo, kur 
nuostoliai būtų tolygiai padalijami visiems.  
Beveik visiems siūlomiems sprendimams (nuo savanoriško kolektyvinio licencijų išdavimo 
iki privalomojo kolektyvinio licencijų išdavimo ir papildomo kolektyvinio licencijų išdavimo) 
reikia tam tikros formos kolektyvinio ar bendro licencijų išdavimo organizacijos, kuri 
surinktų ir paskirstytų pajamas. 

Patikimi scenarijai problemai dėl dalijimosi rinkmenomis spręsti 

Galimi du scenarijai: „status quo“ scenarijus (paliekama viskas kaip yra ir taikomi į kovą su 
piratavimu nukreipti įstatymai) arba vienodo tarifo turiniui scenarijus dviem variantais: 
bendros vienodo tarifo turiniui sistemos įvedimas sudarant naują teisinį verslo modelį; arba 
ribota vienodo tarifo turiniui sistema. 
Dėl įvairių šiame tyrime paaiškintų priežasčių bendros vienodo tarifo turiniui sistemos 
sprendimas yra nepriimtinas daugeliui rinkos dalyvių3. Galimas sprendimas galėtų būti 
ribotas vienodas tarifas turiniui konkrečioje politinėje ir naudojimo sistemoje. 
Kolektyvinis valdymas yra neišvengiamas, kol vienodo tarifo turinio sistema yra svarstoma 
nekomerciniam internetiniam darbų naudojimui, kad ir kokie būtų tokios sistemos aprėpties 
mastai. 

P2P dalijimuisi rinkmenomis būtų galima pritaikyti schemą, kuri sėkmingai buvo pasiekta 
Kabelinių ir palydovinių paslaugų direktyva4. Minėtoje direktyvoje nebuvo sukurta nauja 
išimtis ar apribojimas; nebuvo nustatytas priverstinis licencijų išdavimas. Šia direktyva 

                                                 
3  Plg. 3 tyrimo dalį ir 4.3 skyrių. 
4  1993 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, 

taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo. 
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išskirtinių teisių naudojimas buvo leidžiamas tik kolektyvinio teisių valdymo organizacijoms. 
Todėl šia direktyva nepažeidžiami tarptautiniai susitarimai. P2P rinkmenų dalijimuisi teisių 
turėtojai kolektyvinio teisių valdymo organizacijoms patiki išskirtines teises siųstis ir dalytis 
rinkmenomis labai konkrečiomis aplinkybėmis ir ribotai. 

Išvados. Į ką reikėtų atsižvelgti norint pasiekti vienodo tarifo turiniui schemą? 
Siekiant nustatyti, kokie valstybės veiksmai ir politika galėtų būti veiksmingi muzikos, 
audiovizualinėje ir kino pramonėje, svarbu atsižvelgti į pagrindinius siūlomos politikos 
tikslus ir įvairius žingsnius, kurių reikia laikytis, siekiant užtikrinti, kad visi sprendimai ir 
priemonės, taip pat veiksmai ir chronologija logiškai vestų į tikslą. 

Būtina apsaugoti galutinį vartotoją sudarant palankesnes sąlygas aiškiai suprasti, kokie 
veiksmai yra teisiškai leistini, kokie ne, ir sudaryti palankesnes sąlygas P2P ir bendravimui 
socialiniais tinklais, nes ši veikla išlieka nekomercinė ir nepriklauso nuo susitarimų dėl 
operacijų. 

Kai yra galimybių savanoriškam licencijų išdavimui ir kai teisių turėtojai individualiai 
nesinaudoja (ar negali naudotis) teisėmis, turėtų būti išplėstas kolektyvinis licencijų 
išdavimas ar teisių naudojimas. Taip būtų padidinama teisėta rinka ir sumažinamas 
piratavimas. 
Vienodo tarifo turinio sistema turėtų būti taikoma tik rinkmenų atsisiuntimui ir tam tikro 
tipo išsiuntimui (padarymui, kad darbas būtų prieinamas), kad būtų suteikta prieiga prie 
P2P tinklų (pagal šių tinklų protokolą atsisiunčiant rinkmenas turi vykti ir tam tikras 
išsiuntimas). Taikant šią sistemą bus galima visuotinai dalytis galutinio naudotojo 
skaitmeninės kolekcijos darbais, kuriais būtų galima dalytis tik privačiame draugų ir šeimos 
rate per P2P tinklus, socialines svetaines, rinkmenų prieglobos svetaines (angl. cyber 
lockers) ir kt. Pavyzdžiui, išplėstinė teisės padaryti, kad darbas būtų prieinamas, licencija5, 
galėtų būti taikoma ne daugiau kaip 50 geriausių draugų, ir tai reiškia, kad P2P ir DDL 
pasiūlymai (su naujo turinio pasiūlymais) būtų leidžiami asmens socialiniame rate (galbūt 
per socialinį tinklą). 
Vienodo tarifo turinio sistemai bus reikalingi saugojimo sistemų sankcionuotame tinkle 
talpos apribojimai ir rinkmenų, kuriomis dalijamasi, skaičiaus apribojimai, neatsižvelgiant į 
naudojamus protokolus ar programas. 

Interneto paslaugų tiekėjai (ISP) bus įpareigoti informuoti abonementus, kai rinkmenų, 
kuriomis dalijamasi, kiekis viršys leistiną kiekį, ir užblokuoti perteklinį dalijimąsi, kaip jie 
jau daro su dalimi dabartinių interneto ir mobiliųjų telefonų abonementinių paketų.  
Turėtų būti sustiprintas ribotas, nekomercinis vienodo tarifo turinio tinklo statusas ir tinklas 
atskirtas nuo kitų komercinių tinklų. Galimi galutiniai naudotojai turėtų būti aiškiai 
informuoti apie leistiną veiksmų apimtį vienodo tarifo turinio tinkle. Sąlygos turėtų būti 
standartizuotos Europos lygmeniu ir pagal darbų kategoriją (todėl joms negalėtų būti 
taikomas „vieno darbo, vieno licencijos išdavėjo“ metodas ir jos negalėtų būti skirstomos 
pagal licencijos išdavimo teritoriją ar licencijos gavėjo ir (arba) išdavėjo verslo vietą). 

42 pagrindiniai veiksniai, lemiantys sėkmingą vienodo tarifo turinio įgyvendinimą 

Tikslai 

1. Jei vartotojai pageidauja naudoti turinį tam tikru būdu ir yra būdų tokį naudojimą 
licencijuoti pelningu komerciniu pagrindu, reikėtų tikėtis, kad teisių turėtojai tai ir darys.  

2. Menininkai, kūrėjai ir kiti teisių turėtojai, įskaitant gamintojus, turi būti įsitikinę, kad 
galės gauti atlygį pagal savanorišką jų išskirtinių teisių naudojimą (priklauso nuo 
1 punkto). 

                                                 
5 Plg. 1 išnašą. 
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3. Užtikrinti sąžiningos įvairių pagrindinių teisių, kurios yra ginamos pagal Bendrijos teisinę 
tvarką6, pusiausvyros sukūrimą ir palaikymą. 

 

Teisinis pagrindas 

4. Neįvesti naujų autorių teisių išimčių ir apribojimų, nes tam reikia stipriai keisti esamas 
normas ir įstatymus (ne visi būtų suderinami su dabartinėmis tarptautinėmis 
priemonėmis, todėl prireiktų laiko, kol jie būtų įgyvendinti).  

5. Palaikyti išplėstinį kolektyvinį licencijų išdavimą teisių naudojimui, kai tai įmanoma 
(sudarant palankesnes sąlygas susipažinti su visais repertuarais), bet nesilpninti 
išskirtinių teisių. Kai pasiteisina savanoriškas licencijų išdavimas, nereikėtų taikyti 
priverstinio kolektyvinio licencijų išdavimo; kai yra galimybių savanoriškam licencijų 
išdavimui, kurio teisių turėtojai nenaudoja, gali būti nustatyti mechanizmai, pagal 
kuriuos šią galimybę būtų galima panaudoti kitais būdais, pvz., kaip buvo padaryta 
vadovaujantis Kabelinių ir palydovinių paslaugų direktyva7. 

6. Šios svarstomos teisės turėtų būti naudojamos tik per atlygio surinkimo organizaciją. 
Kai teisės turėtojas atlygio surinkimo organizacijai nėra perdavęs savo teisių valdymo, 
turėtų būti laikoma, kad atlygio surinkimo organizacijai, kuri valdo tos pačios 
kategorijos teises, yra pavesta valdyti jo teises. Kai tos kategorijos teises valdo kelios 
atlygio surinkimo organizacijos, teisės turėtojas turėtų laisvai pasirinkti, kuri iš tų 
atlygio surinkimo organizacijų bus laikoma įgaliota valdyti jo teises. Šioje pastraipoje 
minimas teisės turėtojas turėtų turėti tas pačias teises ir įsipareigojimus pagal licencijų 
gavėjų (galutinių naudotojų) ir atlygio surinkimo organizacijos, kuri, kaip laikoma, yra 
įpareigota valdyti jo teises, susitarimą, kuriuos turi tokius įpareigojimus atlygio 
surinkimui perdavę teisių turėtojai. Teisių turėtojas galės pareikalauti savo teisių per 
numatytą laikotarpį. 

7. Jei teisių turėtojas leidžia pradinį perdavimą, atkūrimą ar padarymą, kad darbas būtų 
prieinamas Europos Sąjungoje, bus laikoma, kad jis pasirinko nenaudoti savo teisių 
individualiu pagrindu, o ne naudoti jas pagal minėtas nuostatas dėl kolektyvinio 
valdymo.   

8. Nepaisant to, kas minėta pirmiau, teisių turėtojai gali atsisakyti kolektyvinio licencijų 
išdavimo, kol jie suteikia galimybes išduoti teisių licencijas konkrečiam tikslui kartu su 
atitinkamos atlygio surinkimo organizacijos licencijų išdavimu. 

9. Jei nepavyktų pasiekti sutarimo, turi būti numatyta nuostata dėl tarpininkavimo. 

Įvykdomumas  
10. Turėtų būti numatyta nuostata, pagal kurią būtų galima pasirinkti atsisakyti kolektyvinio 

licencijų išdavimo, bet būtų išlaikytos paskatos jį naudoti: galimybės gauti platinamas 
sumas praradimas, tiesioginio licencijos išdavimo kaina ir tiesioginės teisės aktų 
įgyvendinimo veiklos kaina.  

11. Reikėtų atidžiai spręsti išskirtinio naudojimo laikotarpio problemą. Pagrindinis 
piratavimo poveikis pasireiškia pirmaisiais dviem mėnesiais po kūrinio pasirodymo. Tuo 
laikotarpiu teisių turėtojai turi turėti laiko naudoti savo teises, kad užsitikrintų geriausią 
investicijų grąžą.  

12. Kolektyvinis licencijų išdavimas neturėtų būti naudojamas pradinio išleidimo laikotarpiu, 
kuris idealiu atveju turėtų trukti 4 mėnesius (2 mėnesių per mažai). Šį embargą būtų 
galima pratęsti daugiausia iki 6 mėnesių – galbūt net iki 12 mėnesių audiovizualiniams 
darbams. Trumpesni laikotarpiai būtų priimtinesni vartotojams, o ilgesni laikotarpiai gali 

                                                 
6  Kaip nurodyta Teisingumo Teismo sprendime byloje C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) 

v Telefónica de España SAU (Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid prašymas priimti prejudicinį sprendimą). 
7  1993 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, 

taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo. 
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būti pasmerkti nesėkmei. Tikslią trukmę reikėtų nustatyti po deramų konsultacijų su 
teisių turėtojais, kurios būtinos filmų ir muzikos įmonėms. Būtų pasiektas specifinio 
išskirtinio naudojimo laikotarpio naujoms komercinėms paslaugoms sukūrimo efektas. 
Gerai suprantami teisių turėtojų sunkumai dėl trumpo išskirtinių teisių laikotarpio, bet 
būtina rasti vartotojų elgesio ir lūkesčių pusiausvyrą. 

13. Išplėstinis leidimas kolektyviai P2P būdu dalytis rinkmenomis apima visuomenės 
informavimo arba padarymo, kad darbas būtų prieinamas, teises8, susijusias su 
atsisiuntimu. Jis taip pat turėtų apimti ribotus įkėlimo veiksmus, apimančius dalijimąsi 
ribotomis įkėlimo teisėmis, bet neapimtų darbų įkėlimo saugoti į rinkmenų prieglobos 
svetaines ar turinio skleidimo P2P tinkluose bet kokiais kitais būdais. Pastarieji veiksmai 
turėtų būti leidžiami tik įprastinėmis komercinėmis sąlygomis – bent jau naujausiai 
išleistiems darbams.  

14. Naudotojo teisės ir pareigos turėtų būti aiškios ir pastovios. 

15. Interneto tarpininkai (ISP) neprivalėtų būti licencijų išdavėjai savo galutiniams 
naudotojams, bet turėtų siūlyti galutiniams naudotojams licencijas ir rinkti vienodo 
tarifo mokestį faktiniam licencijos išdavėjui, t. y. kolektyvinio teisių valdymo 
organizacijai.  

16. Vykdant šį reikalavimą bus reikalingas tam tikras ISP ir kitų interneto tarpininkų 
bendradarbiavimas. Neturėtų ir negali būti jokios bendros pareigos stebėti turinį. 
Neįprastai veiklai susekti turėtų pakakti įprastinių tinklo srautų valdymo priemonių ir, 
žinoma, „saugaus uosto“ sąlygos turi būti susietos su tinkama reakcija į įspėjimus dėl 
pažeidimų (ypač naujai išleistų darbų atveju). 

Specifiškumas  
17. Vienodo tarifo turinio prenumeratą individualiems galutiniams naudotojams pardavinės 

ISP. 

18. Dalytis rinkmenomis bus galima privačiame draugų ir šeimos rate. Pvz., informavimo 
arba padarymo prieinamus teisę9 (išskyrus labai trumpas ištraukas) bus galima naudoti 
ne daugiau kaip 50 draugų (gana didelis, bet ribotas skaičius), ir tai reiškia, kad 
sankcionuotas P2P arba DDL pasiūlymas gali būti leistas konkrečiuose specialiuose 
socialiniuose tinkluose. 

19. Naudodami riboto tarifo turiniui sistemą naudotojai galės dalytis darbais P2P tinkluose, 
kaip buvo leista kopijuoti VHS laikmenas šeimos rate. 

20. Atsisiųsti failus būtina tik iš visiškai sankcionuotų rinkmenų prieglobos svetainių 
naudojant teisėtus šaltinius. Siekiant gerai valdyti sistemą, visi meno kūriniai turi būti 
pažymėti (ar kitaip oficialiai identifikuoti). 

21. Kad mechanizmas būtų tinkamesnis, reikėtų sukurti standartines dalyvavimo taisykles ir 
perduoti iš vienos svetainės į kitą. Tai, su teisių turėtojų parama, turėtų daryti 
kolektyvinio teisių valdymo organizacija. Šis reikalavimas taip pat turėtų būti pritaikytas 
VoD, SVoD platformoms ir skaitmeninės televizijos įrašymo paslaugoms, kurios 
informuotų licencijos pasiūlymą priimančius naudotojus apie parinktį ir pabrėžtų pavojus 
vykdant neteisėtą P2P veiklą. 

22. Praktiniais sumetimais licencija turėtų būti pagrįsta vienodu tarifu, net jei taip atsirastų 
nesąžiningumas daug ir mažai besidalijančių asmenų atžvilgiu. Kiekybinė vertė 
nesiskaičiuotų ir ISP nebūtų įpareigoti stebėti atsisiųsto ir išsiųsto turinio. 

23. Skirtingas vartotojų elgesys ir skirtingos vertės grandinės verčia galvoti apie skirtingas 
vienodo tarifo turiniui sistemas muzikos ir audiovizualiniams darbams. Vis dėlto, 
atsižvelgiant į susijusių procesų sudėtingumą, į nesusipratimų riziką, tam tikrų 

                                                 
8  Plg. 1 išnašą. 
9  Plg. 1 išnašą. 
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suinteresuotųjų šalių ir vartotojų nesąžiningumą, muzikos ir audiovizualiniam turiniui 
rekomenduojamas tik vienas ribotas vienodas tarifas. 

24. Už privataus naudojimo licenciją būtų savanoriškai mokama ISP ir tai būtų aiškiai 
nurodyta ISP siūlomose komercinėse sąlygose. Tai neturėtų trukdyti ISP kurti visa 
apimančią politiką 100 proc. savo privačių klientų (galbūt už geresnę kainą). 

Vykdytinumas  
25. Ir toliau liks poreikis laikytis pradinių išskirtinių teisių laikotarpių, ypač dėl rinkmenų 

įkėlimo. Bet daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama tiems, kas rinkmenas įkelia, o ne 
tiems, kas jas atsisiunčia. 

26. Turėtų būti taikomas ribotas nekomercinio sprendimo statusas, visos netiesioginės 
komercinės veiklos (plg. „The Pirate Bay“ byla) draudžiamos ir patraukiamos 
baudžiamojon atsakomybėn (remiantis įgaliojimų pažeidimais). Taip būtų lengviau 
apriboti nelicencijuotų svetainių naudojamumą. 

Administravimas  
27. Teisių turėtojų ir vartotojų interesų labui būtinas skaidrus administravimas. 

28. Reikėtų leisti dalyvauti organizacijoms, turinčioms išsamius katalogus, ir remti sistemą, 
perkeliant jų narių teises į parinktas kolektyvinio teisių valdymo organizacijas. 

29. Vienodo tarifo turiniui mokestį rinktų ISP ir (atskaičius komisinius, kuriuos reikės 
aptarti, už surinkimo darbus) pervestų pasirinktai kolektyvinio teisių valdymo 
organizacijai. 

30. Nustatyti pajamų paskirstymo teisių turėtojams pagrindą yra sudėtinga, tai turėtų 
aptarti suinteresuotosios šalys, kad pasiektų susitarimą. 

31. Siekiant rasti geriausią sprendimą, kitame tyrime reikėtų išnagrinėti matavimo 
klausimus.  

32. Kainas reikėtų sutarti derantis (vykstant tam tikram tarpininkavimui), nes jų lygiui 
nustatyti mokslinių metodų nėra. Įvertinti piratavimo atnešami nuostoliai nėra 
galutiniai, ir svarbesnė bus ISP rinkos patirtis.  

Kainodara10 

33. Kaina turi būti pakankamai aukšta, kad pasiektų lygį, kuriame sukuriama pridėtinė vertė 
ir pakankamas pelnas administracinei sistemai kurti, kad ji surinktų ir tinkamai 
paskirstytų pajamas iš vienodo tarifo turiniui. 

34. Kaina turėtų būti pakankamai aukšta, kad būtų išvengta neigiamo pašalinio poveikio, 
pvz., vartotojų perėjimo nuo komercinių paslaugų prie vienodo tarifo turiniui sistemos.  

35. Kaina turėtų būti patraukli naudotojams, kad juos įtikintų, jog verta leisti pinigus 
(techninė kokybė, sankcionuotas P2P dalijimasis ribotame draugų rate ir, žinoma, 
didelis turinio pasirinkimas, remiantis teisėtais komerciniais pasiūlymais). 

36. Vienodo tarifo turiniui sistemoje už audiovizualinius darbus vartotojui galėtų būti 
nustatyta nuo 4 iki 6 EUR su PVM kaina per mėnesį. Bet, remiantis šios ataskaitos 
4 skyriuje pateikta hipoteze, reikia atlikti tyrimą naudojant visus prieinamus duomenis, 
kad būtų galima nustatyti tinkamo dydžio kainas. 

37. Patraukli pradžia siekiant visoms suinteresuotosioms šalims priimtino sprendimo galėtų 
būti 4,99 EUR per mėnesį. 

 

                                                 
10  Plg. 4 skyriaus 4.1 pastraipą. 
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Prekyba 

38. Vartotojai turi būti aiškiai informuoti apie galutinį jų mokėjimų tikslą (taip pat kaip 
dabar vis dažniau prie produktų kainų, ypač ant buities prietaisų, elektronikos prekių, 
automobilių ir pan., nurodomi ir aiškiai pažymimi ekologiniai mokesčiai ir ekologinis 
indėlis11). 

39. Šie mokėjimai parems kūrybinę pramonę ir bendruomenes. 

40. Užsiprenumeruodami licenciją vartotojai rems kūrybinę bendruomenę, o ne piratus ir 
neteisėtus veiksmus.  

41. Reikėtų aiškiai atskirti vienodo tarifo turiniui sistemą ir privataus kopijavimo mokesčio 
sistemą. Privataus kopijavimo mokesčio sistema turėtų būti aiškiai taikoma vien tik 
darbų fizinėse laikmenose (DVD) kopijavimui. 

42. Vartotojai turi būti labai aiškiai informuojami apie tai, kas leidžiama vienodo tarifo 
turiniui sistemoje. Aiškiai turi būti atskirta, kas leidžiama sistemoje ir kas yra neteisėta 
veikla.  

Valstybės politikos rekomendacijos – pirminės pastabos 

Šio tyrimo autoriai yra tvirtai įsitikinę, kad politikai labai rizikuotų siūlydami įvesti ir 
remdami bendrą vienodo tarifo turiniui sistemą, kuri galėtų pakeisti nepaprastai daug 
rinkoje vykstančių mainų ir net lemti naujų paslaugų rinkoje atsiradimą, jau nekalbant apie 
nepaprastai didelę žalą vertei. 

Vienodo tarifo turiniui sistema su griežtai ribotu tikslu turėtų būti apibūdinama kaip būdas 
išvengti grėsmės daugelio gyventojų pilietinėms laisvėms ir turėtų būti tik tokios aprėpties, 
kokios pakaktų tam tikslui pasiekti (pvz., užtikrinant, kad licencijos būtų suteikiamos 
vartotojams, o ne ISP). Taip pat autoriai yra įsitikinę, kad šiame tyrime išdėstytas 
pasiūlymas nėra galutinė sistema, ir jie tik pabandė apibrėžti tai, kas, jų nuomone, yra 
aukšto lygio pasvarstymai dėl tolesnio šios sistemos plėtojimo. Tačiau jie įsitikinę, kad 
siūloma valdymo struktūra, pagrįsta platesniu kolektyviniu valdymu, dabartinėmis 
aplinkybėmis kelia mažiausiai prieštaravimų. 
Jie žino apie tikrus sunkumus (profesinius ir kultūrinius) sukurti ką nors įgyvendinamo ir 
nesukeliant per daug nenumatytų padarinių. 

Galiausiai tyrimo autoriai nori pabrėžti, kad norint įgyvendinti šį metodą reikalinga stipri 
politinė vizija ir kryptis, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu nėra sutarimo, kuris yra 
pagrindinis tokio projekto sėkmės veiksnys. 

Yra galimybė užtikrinti reikšmingą Europos pergalę kultūros ir kultūros pramonės rėmimo 
srityse, kurią būtų galima vėl panaudoti kitam skaitmeniniam turiniui.  

Politinės įgyvendinimo galimybės 

– Kūrybos turinio licencija nėra visų problemų panacėja. 
– Vertę kūrybos bendruomenei sukurs ribota vienodo koeficiento turiniui sistema. Šios 

schemos tikslas – aiškiai sumažinti pilkąją zoną tarp teisėtų pasiūlymų ir piratavimo ir 
grąžinti milijonus žmonių prie teisėtos praktikos. 

– Ši licencija nereiškia leidimo įkelti muzikos ir audiovizualinių darbų katalogus; ji suteikia 
vartotojams galimybę teisėtai dalytis savo privačiu mėgstamo kūrybinio turinio rinkiniu. 

– Vienodo tarifo turiniui sistema nėra naujas verslo modelis, pakeisiantis esamus 
modelius. Tai papildoma schema, suteiksianti papildomą vertę kūrybinei bendruomenei. 

– Politinės valdžios institucijos turėtų užtikrinti, kad valstybės politikos pagrindas šiai 
sistemai būtų pagrįstas aiškiu loginiu pagrindu ir sutarimu. Tokioje politikoje turėtų būti 

                                                 
11  Atitinka elektros ir elektronikos įrangos atliekų surinkimo ir perdirbimo kainą. 
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labai atsižvelgiama į kūrybos industrijos ekonomiką, kad būtų išsaugoti kultūros turinio 
gamybos pajėgumai. 

– Kad netektų iš naujo išradinėti dviračio, reikėtų pritaikyti esamą praktiką ir struktūras. 
Tuo pagrindu išplėtotas kolektyvinis valdymas turėtų tapti sistemos administravimo 
modeliu. 

– Išplėstas kolektyvinio valdymo būdas turėtų labai palengvinti sutarimą tarp teisių 
turėtojų, sudaryti palankesnes sąlygas sistemai įgyvendinti visoje Europoje ir atverti 
galimybę išduoti licencijas daugeliui teritorijų. 

– Pavedus sistemos įgyvendinimą vienai visos Europos kolektyvinio teisių valdymo 
organizacijai, išsaugoma atitiktis tarptautiniams susitarimams ir išvengiama dvigubų 
išlaidų. 

– Tai yra būtina siekiant kovoti su komercinėmis piratavimo formomis. 
– Vienodo tarifo turiniui sistemos kaip savanoriško pasiūlymo populiarinimas ir 

pardavimas aiškiai tai pažymint vartotojams („mano vertė už pinigus“) padės parodyti, 
kas yra teisėta, o kas ne. 

Ekonominės įgyvendinimo galimybės 

 Reikia tolesnio išsamaus verslo modelio tyrimo, kuriame būtų nagrinėjami ir kainodaros, 
surinkimo išlaidų, valdymo išlaidų, išskirtinių naudojimo laikotarpių ir kt. klausimai. 

 Šiame tyrime taip pat turi būti sprendžiama pajamų skirstymo kriterijų problema – 
pagrindinis klausimas siekiant įtikinti svarbius teisių turėtojus, kad jie atiduotų savo 
bibliotekas siūlomai kolektyvinio teisių valdymo organizacijai. 

 Galiausiai šiame būsimame tyrime turėtų būti tiriamas ir sertifikavimo arba žymėjimo 
politikos12, kaip naujos kovos su piratavimu ir neteisėtomis platformomis priemonės, 
poreikis. 

 Reikia remti projektą siekiant užtikrinti, kad daugiausia teisių turėtojų perduotų savo 
teises kolektyvinio teisių valdymo organizacijai, kad ši turėtų naujausius ir įvairiausius 
katalogus. Tai svarbiausias klausimas siekiant užtikrinti vienodo tarifo turiniui sistemos 
sėkmę rinkoje ir tarp specialistų. 

Išvados 

Viena vertus, yra teisių turėtojai, nustatantys licencijas pagal dabartinius naudojimo 
modelius nenumatytam naudojimui. Antra vertus, yra vartotojai, kurie savanoriškai 
prenumeruoja teisėtą pasiūlymą, pagal kurį įgyja teisę P2P būdu ribotai atsisiųsti ir dalytis 
rinkmenomis. 
Prenumeratos pajamas surenka ISP ir perveda kolektyvinio teisių valdymo organizacijai. 
Pastaroji organizuoja pajamų paskirstymą remdamasi skaičiavimo formule, kurią dar reikia 
apibrėžti. Ji galėtų būti pagrįsta rinkos rezultatais, pvz., DVD pardavimo rezultatais ar VoD 
atsisiuntimo rodikliais, tačiau bet kokiu atveju reikia pasiekti bendrą sutarimą.  
Yra skirtumas tarp darbų, kuriais iš tikro dalijasi vartotojai, ir to, kas sumokama už 
atsisiuntimą ir dalijimąsi. Nėra reikalo pažeisti vartotojų privatumo, nes konkrečių darbų 
naudojimas nėra sekamas; sistema bus pagrįsta pasidalytų darbų kiekiu.  
Piratavimas išlieka yda, su kuria reikia kovoti.  
Siūloma sistema apims tik kino ir audiovizualinius darbus. Turint omenyje muzikos 
sektoriaus specifiką, kitokią jo vertės grandinę, kitokius vartojimo įpročius ir susijusį kiekį, 
jis nepatenka į šio pasiūlymo aprėptį. Panaši sistema galėtų tikti muzikai, bet reikėtų atlikti 
išsamų tyrimą ir dabartinių pasiūlymų atvejų tyrimą, kad būtų galima sukurti įgyvendinamą 
modelį, kurį pripažintų ir vartotojai, ir teisių turėtojai. Vis dėlto šis darbas būtų kur kas 
sudėtingesnis nei su audiovizualiniais darbais susijęs tyrimas.  

                                                 
12  Galėtų būti pagrįsta HADOPI sertifikavimo sistemos muzikos platformoms, kuri padeda vartotojui aiškiai 

atpažinti teisėtą pasiūlymą, patirtimi. 
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BENDROJI INFORMACIJA 
Šis tyrimas yra atsakymas į Europos Parlamento Kultūros ir švietimo komiteto pageidavimą 
gauti informacijos apie tai, kaip politiniu ir ekonominiu požiūriu vienodas tarifas turiniui 
galėtų būti praktiškai įgyvendintas dalijimosi rinkmenomis aplinkoje.  
 
Šiame tyrime pateikiama informacija ir analizė tokiomis temomis: 
– muzikos ir audiovizualinių pramogų produktų ir paslaugų raida per pastaruosius 

10 metų (pirmoji tyrimo dalis);  
– internetinio piratavimo tendencijos ir reiškinys (antroji tyrimo dalis); 
– pagrindiniai vienodo tarifo turiniui taikymo tikslai (trečioji tyrimo dalis); 
– vienodas tarifas turiniui ir alternatyvūs scenarijai (ketvirtoji tyrimo dalis); 
– išvados ir rekomendacijos (penktoji tyrimo dalis). 
 

Tyrimo aprėptis 
Geografinė aprėptis 

Tyrimas apima Europos Sąjungos valstybes nares. Papildomai nagrinėtos ir naudotos kaip 
geros (ar blogos) praktikos pavyzdžiai įvairios trečiųjų šalių sistemos. 
 
Chronologinė tyrimo aprėptis 

Tyrimas apima pastaruosius dešimt metų (2001–2011 m.), jame pateikiama informacija 
apie ateities perspektyvas (kai įmanoma). 
 
Turinio sektoriaus aprėptis  
Vadovaujantis konkurso specifikacijomis, šiame tyrime buvo analizuojami šie sektoriai: 
kino, televizijos ir muzikos.  
Tyrime terminas „audiovizualinis“ apima visų rūšių ir sektorių filmus: teatrinius, vaizdo 
įrašus, VoD ir kt.  
 

Metodika 
Metodinės priemonės 

Tyrimas atliktas iš esmės naudojant dvi pagrindines priemones: kabinetinį tyrimą ir interviu 
(lauko tyrimą). 
Kabinetiniam tyrimui buvo naudojami pagrindiniai prieinami spausdinti ir internetiniai 
ištekliai. 
Interviu buvo atliekami Europoje ir kitur, su kai kuriais iš svarbiausių šios srities 
suinteresuotųjų šalių atstovų. Šaltiniai ir interviu sąrašas pridedami šio tyrimo priede.  
 
Metodikos problemos 

Statistinių duomenų trūkumas 

Viena iš pagrindinių problemų, su kuria apskritai susiduria šios srities konsultantai ir 
specialistai, yra apskritai visą ES apimančių statistinių duomenų bazės tokio tipo tyrimui 
trūkumas. Ypač tai akivaizdu analizuojant piratavimo mastą arba privataus kopijavimo 
mokestį, kuris įvestas tik 25 ES valstybėse narėse. Ta pati padėtis ir su išsamia informacija, 
pvz., informacija apie telekomo operatorių pajamų dalį iš telefono, plačiajuosčio ryšio ir 
turinio paslaugų (pvz., IP TV, VoD ir SVoD kanalų prenumeratos) arba pajamų iš įvairių 
atitinkamų televizijos grupių padalinių. Šis statistinės priemonės, kuri nenumatyta Europos 
audiovizualinės observatorijos publikacijose, trūkumas turi didelę įtaką nustatant verslo 
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modelius ir prognozuojant patikimus duomenis. 
 
Politiniai rūpesčiai 

Audiovizualinis sektorius ir apskritai kūrybos pramonė praeityje santykiškai sėkmingai 
atkreipė politikų dėmesį ir daugiau ar mažiau sulaukė savo skundų ir poreikių analizės. Per 
pastaruosius 10 metų atsirado naujų suinteresuotųjų šalių, kurios pasiekė, kad jas išgirstų. 
Taip buvo telekomo operatorių ir dabartinių vartotojų atveju. Tyrime atlikta vertės 
grandinės analizė rodo, kad masinės prieigos prie didelės spartos plačiajuosčio interneto ir 
socialinių tinklų atsiradimas ne visada sutampa su skirtingų vertės grandinės dalyvių 
interesais. Formuojant teisėkūros sprendimus reikia rasti kompromisą politiniu lygmeniu. 
Turint tai omenyje, reikia siekti sutarimo ar bent jau kokio nors pasiekiamo bendro 
pagrindo, kad šis Europos Parlamento užsakytas tyrimas būtų reikalingas.  
  
Didelis susijusių suinteresuotųjų šalių skaičius 

Suinteresuotųjų šalių įvairovė gerai atspindi audiovizualinio ir muzikos sektorių skaitmeninį 
aspektą. Dėl įvairių platinimo modelių ir kanalų padaugėjo susijusių suinteresuotųjų šalių – 
nuo kūrėjų iki kaupėjų. Tuo pat metu savo rinkos integracijos ir skverbimosi strategijas 
išplėtojo telekomunikacijų operatoriai ir vėliau įrenginių gamintojai, įsitraukdami per 
televizorius su ryšio galimybėmis. Nors turinys dabar yra svarbesnis nei kada nors 
anksčiau, naujos gamybos, platinimo ir katalogų kontrolės sistemos ir tradicinės vertės 
grandinės įtraukia naujus operatorius, kurie konkuruoja dėl rinkos ir vertės dalies. 
Įsigalėjusiems platinimo ir paslaugų modeliams kyla pavojus žlugti atsiradus didelės 
spartos plačiajuosčiam internetui, skaitmeniniams formatams ir skaitmeniniam platinimui 
arba 360° platinimui. Dėl vartotojų elgesio viskas tampa dar sudėtingiau: mėgėjiški filmų 
vertimai13, tiesioginis keitimasis (P2P) rinkmenomis, mainai socialiniuose tinkluose ir 
srautinis duomenų siuntimas turi įtakos kiekvienos teisių kategorijos, išskirtinių laikotarpių 
ir teritorijų naudojimo strategijoms. 
 
Kuriant bet kokią vienodo tarifo turiniui sistemą būtina atsižvelgti į šiuos skirtingus 
interesus.  
 
Terminai 

Kaip ir reikalaujama techninėje užduotyje, šis tyrimas buvo atliktas per keturis mėnesius. 
Dėl ribotos trukmės buvo sudėtinga surinkti išsamią informaciją ir apklausti visas 
suinteresuotąsias šalis visuose sektoriuose ir visose valstybėse narėse bei parengti išsamią 
konkrečių šio verslo modelio problemų analizę. 
 
Bendras įvertinimas 

Ši užduotis sudėtinga dėl kelių priežasčių: 
 turint omenyje tai, kad muzikos pramonė visame pasaulyje, ypač Europoje, 

išgyvena gilią ir galimai mirtiną krizę, šis tyrimas yra labai svarbus; 
 lygiai taip pat, turint omenyje pasipriešinimą daugelyje sričių ir dėl daugelio 

priežasčių esant skirtingo lygio teisiniam atsakui, labai pageidautina suprasti 
alternatyvių modelių galimybes ir trūkumus; 

 reikia surinkti ir apdoroti labai daug duomenų ir nuomonių; 
 sudėtinga iš teisių turėtojų ir teisių naudotojų gauti naudingą, objektyvią 

informaciją. 
 
Šie aspektai galioja ir audiovizualiniam sektoriui. Kūrybos pramonė susiduria su milžiniškais 
savo vartotojų vartojimo įpročių pokyčiais (muzikos sektoriaus pokyčiai didesni nei filmų), 

                                                 
13  Praktika, kai filmams subtitrus kuria vartotojai. 
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kurie atsirado dėl tų pačių technologijų, dėl kurių lengva piratauti: šiuos du dalykus sunku 
atskirti ir tai nebūtinai yra labai naudinga skirtingoms suinteresuotosioms šalims, kol jos 
manevruoja ieškodamos savo vietos šiame naujame pasaulyje. 
 
Norint parengti kokio tipo vienodo tarifo turiniui sistemą, nesvarbu kokia būtų jos aprėptis, 
reikėtų atlikti išsamią kolektyvinio valdymo sistemų analizę. Dėl kolektyvinio valdymo 
sistemų struktūros Europoje yra itin prieštaringų politinių klausimų ir daug teisinių 
neaiškumų, kurie dar neišspręsti ES teisėje.  
 


