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PAKEITIMAI 001-038 
pateikė Teisės reikalų komitetas

Pranešimas
Pavel Svoboda A8-0378/2017
Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms internetu 
transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, 
taisyklės

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1)  siekiant prisidėti prie vidaus rinkos 
veikimo ir užtikrinti naudą visos Sąjungos 
naudotojams, svarbu numatyti galimybę 
aktyviau platinti kitų valstybių narių 
televizijos ir radijo programas sudarant 
palankesnes sąlygas išduoti licencijas 
naudotis autorių teisėmis ir gretutinėmis 
teisėmis, susijusiomis su tokiose 
transliuojamose programose naudojamais 
kūriniais ir kitais saugomais dalykais. 
Televizijos ir radijo programos yra svarbi 
kultūrų ir kalbų įvairovės, taip pat 
socialinės sanglaudos ir prieigos prie 
informacijos skatinimo priemonė;

(1)  siekiant prisidėti prie vidaus rinkos 
veikimo, ypač padidinti prieigą prie 
informacijos, ir užtikrinti naudą visos 
Sąjungos naudotojams, svarbu numatyti 
galimybę aktyviau platinti kitų valstybių 
narių informacines ir aktualijų programas 
sudarant palankesnes sąlygas išduoti 
licencijas naudotis autorių teisėmis ir 
gretutinėmis teisėmis, susijusiomis su tais 
tokiose transliuojamose programose 
naudojamais kūriniais ir kitais saugomais 
dalykais. Informacinės ir aktualijų 
programos yra svarbi prieigos prie 
informacijos skatinimo priemonė;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2а) audiovizualinės žiniasklaidos 
paslaugų teikėjai turėtų stengtis užtikrinti, 
kad jų techninės paslaugos taptų 
laipsniškai prieinamos asmenims, 
turintiems regos ar klausos sutrikimų;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3)  teikti internetines paslaugas, kurios 
papildo transliavimo paslaugas, bei 
retransliavimo paslaugas ir taip 
Sąjungoje laisvai platinti televizijos ir 
radijo programas trukdo keletas kliūčių. 
Transliuojančiosios organizacijos kasdien 
daug valandų transliuoja informacines, 
kultūrines, politines, dokumentines ar 
pramogines programas. Šioms 
programoms naudojama įvairi autorių 
teisėmis ir (arba) gretutinėmis teisėmis 
pagal Sąjungos teisę saugoma medžiaga, 
pvz., audiovizualiniai, muzikos, literatūros 
ar grafikos kūriniai. Dėl to reikia atlikti 
sudėtingą teisių į skirtingų kategorijų 
kūrinius ir kitus saugomus dalykus 
įsigijimo iš daugybės teisių subjektų 
procedūrą. Dažnai teises reikia įsigyti per 
trumpą laiką, visų pirma, kai rengiamos 
tokios programos, kaip naujienų ar 
aktualijų. Siekdamos savo internetines 
paslaugas padaryti prieinamas kitose 
valstybėse, transliuojančiosios 
organizacijos reikalingas teises į kūrinius ir 
kitus saugomus dalykus turi turėti visose 
atitinkamose teritorijose, o tai dar labiau 
apsunkina teisių įsigijimo procedūrą;

(3)  transliuojančiosios organizacijos 
kasdien daug valandų transliuoja 
informacines ir aktualijų programas. 
Šioms programoms naudojama įvairi 
autorių teisėmis ir (arba) gretutinėmis 
teisėmis pagal Sąjungos teisę saugoma 
medžiaga. Dėl to reikia atlikti sudėtingą 
teisių į skirtingų kategorijų kūrinius ir kitus 
saugomus dalykus įsigijimo iš daugybės 
teisių subjektų procedūrą. Kai rengiamos 
naujienų ir aktualijų programos, teises 
reikia įsigyti per trumpą laiką. Siekdamos 
savo papildomas internetines paslaugas 
padaryti prieinamas kitose valstybėse, 
transliuojančiosios organizacijos 
reikalingas teises į kūrinius ir kitus 
saugomus dalykus turi turėti visose 
atitinkamose teritorijose;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4)  retransliavimo paslaugų teikėjai, 
paprastai siūlantys daugelį programų ir į 
retransliuojamas televizijos ir radijo 
programas įtraukiantys daugybę kūrinių ir 
kitų saugomų dalykų, turi labai mažai laiko 
įsigyti būtinas licencijas, todėl jiems taip 
pat tenka didelė teisių įsigijimo našta. 
Teisių subjektams taip pat kyla pavojus, 
kad jų kūriniai ir kiti saugomi dalykai bus 
panaudoti be leidimo ar nesumokėjus 
atlygio;

(4)  televizijos ar radijo programų, 
įskaitant kūrinius ar kitus saugomus 
dalykus, retransliavimo paslaugų teikėjai 
atlieka viešą skelbimo veiksmą, 
neatsižvelgiant į tai, ar televizijos ar radijo 
programa retransliuojama naudojant tas 
pačias technines priemones, kurios buvo 
naudotos pirminės transliacijos atveju, ar 
skirtingas technines priemones, taip pat 
neatsižvelgiant į tai, ar tokia retransliacija 
vyksta faktinėje ar planuotoje pirminės 
transliacijos priėmimo teritorijoje, ar ne. 
Kadangi teikiant retransliavimo paslaugas 
paprastai siūloma daugelis programų ir į 
retransliuojamas televizijos ir radijo 
programas įtraukiama daugybė kūrinių ir 
kitų saugomų dalykų, retransliavimo 
paslaugų teikėjai turi labai mažai laiko 
įsigyti būtinas licencijas, todėl jiems taip 
pat tenka didelė teisių įsigijimo našta. 
Prodiuseriams, autoriams, kūrėjams ir 
kitiems teisių subjektams taip pat kyla 
pavojus, kad jų kūriniai ir kiti saugomi 
dalykai bus panaudoti be leidimo ar 
nesumokėjus tinkamo ir teisingo atlygio;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) kadangi retransliavimo paslaugų 
teikėjai, paprastai siūlantys daug 
programų, į retransliuojamas televizijos ir 
radijo programas įtraukia daug kūrinių ir 
kitų saugomų dalykų, atsižvelgiant į 
sutarčių laisvės principą, jie turėtų turėti 
galimybę įsigyti būtinas licencijas ir taip 
užtikrinti teisingą atlygį teisių subjektams, 
kad jie ir toliau galėtų siūlyti labai įvairų 
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turinį. Tokia galimybė atitiktų ir vartotojų 
interesus;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5)  teisės į kūrinius ir kitus saugomus 
dalykus yra suderintos, be kita ko, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/29/EB1 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2006/115/EB2;

(5)  teisės į kūrinius ir kitus saugomus 
dalykus yra suderintos, be kita ko, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/29/EB1 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2006/115/EB2, o tai visų 
pirma padeda užtikrinti aukštą teisių 
subjektų apsaugos lygį;

_________________ _________________
1 2001 m. gegužės 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių 
teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų 
aspektų suderinimo, OL L 167, 2001 6 22, 
p. 10–19.

1 2001 m. gegužės 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių 
teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų 
aspektų suderinimo, OL L 167, 2001 6 22, 
p. 10–19.

2 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos 
teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių 
teisėms, intelektinės nuosavybės srityje, 
OL L 376, 2006 12 27, p. 28–35.

2 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos 
teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių 
teisėms, intelektinės nuosavybės srityje, 
OL L 376, 2006 12 27, p. 28–35.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7)  todėl reikėtų pritaikyti teisinę 
sistemą, skirtą naudotis su ta veikla 
susijusiomis autorių teisėmis ir 
gretutinėmis teisėmis, ir taip sudaryti 
palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu mastu 
teikti internetines paslaugas, kurios papildo 
kitų valstybių narių televizijos ir radijo 
programų transliavimo ir retransliavimo 

(7)  todėl reikėtų pritaikyti teisinę 
sistemą, skirtą naudotis su ta veikla 
susijusiomis autorių teisėmis ir 
gretutinėmis teisėmis, ir taip sudaryti 
palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu mastu 
teikti internetines paslaugas, kurios papildo 
kitų valstybių narių naujienų ir aktualijų 
programų transliavimo ir televizijos ir 
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paslaugas; radijo programų retransliavimo paslaugas. 
Kadangi pritaikius teisinę sistemą gali 
būti apribotas naudojimasis išimtinėmis 
teisėmis, pritaikoma turėtų būti tik tam 
tikrais specialiais atvejais, kurie 
neprieštarauja įprastiniam kūrinio ar kito 
saugomo dalyko naudojimui ir 
nepagrįstai nepažeidžia teisių subjekto 
teisėtų interesų. Todėl, taip pat 
atsižvelgiant į teritorinio principo svarbą 
kūrybinio turinio ir ypač audiovizualinių 
kūrinių finansavimui ir gamybai, bet 
kokia su teisėkūra susijusi intervencija 
būtinai turėtų būti ypač riboto ir siauro 
masto ir atitikti Sąjungos būtinumo ir 
proporcingumo principus;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8)  papildomos internetinės paslaugos, 
kurioms taikomas šis reglamentas, – tai 
tokios transliuojančiųjų organizacijų 
siūlomos paslaugos, kurios turi aiškų 
pavaldumo ryšį su transliavimo paslauga. 
Jos apima paslaugas, kuriomis linijinė 
prieiga prie televizijos ir radijo programų 
suteikiama tuo pačiu metu, kai vyksta 
transliacija, ir paslaugas, kuriomis per 
nustatytą laikotarpį po transliacijos 
suteikiama prieiga prie anksčiau 
transliuojančiosios organizacijos 
transliuotų televizijos ir radijo programų 
(vadinamosios laidų įrašų paslaugos). Be 
to, papildomos internetinės paslaugos 
apima paslaugas, kuriomis suteikiama 
prieiga prie medžiagos, kuria 
paįvairinamas ar kitaip papildomas 
transliuojančiosios organizacijos 
transliuojamų televizijos ir radijo 
programų turinys, be kita ko, suteikiant 
galimybę apžvelgti, paįvairinti, papildyti 
ar peržiūrėti atitinkamos programos 
turinį. Prieigos prie atskirų kūrinių ar kitų 

(8)  papildomos internetinės paslaugos, 
kurioms taikomas šis reglamentas, – tai 
tokios transliuojančiųjų organizacijų 
siūlomos paslaugos, kurios turi aiškų 
pavaldumo ryšį su transliavimo paslauga. 
Jos apima paslaugas, kuriomis griežtai tik 
linijinė prieiga prie naujienų ir aktualijų 
programų suteikiama tuo pačiu metu, kai 
vyksta transliacija, ir paslaugas, kuriomis 
per nustatytą laikotarpį po transliacijos 
suteikiama prieiga prie anksčiau 
transliuojančiosios organizacijos 
transliuotų naujienų ir aktualijų programų 
(vadinamosios laidų įrašų paslaugos). 
Prieigos prie atskirų kūrinių ar kitų 
saugomų dalykų, įtrauktų į televizijos ar 
radijo programą, suteikimas neturėtų būti 
laikomas papildoma internetine paslauga. 
Panašiai papildomos internetinės paslaugos 
apibrėžtis neapima paslaugos, kuria 
suteikiama prieiga prie kūrinių ar kitų 
saugomų dalykų, nesusijusių su 
transliuojama programa, pvz., prieiga prie 
atskirų muzikos ar audiovizualinių kūrinių, 
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saugomų dalykų, įtrauktų į televizijos ar 
radijo programą, suteikimas neturėtų būti 
laikomas papildoma internetine paslauga. 
Panašiai papildomos internetinės paslaugos 
apibrėžtis neapima paslaugos, kuria 
suteikiama prieiga prie kūrinių ar kitų 
saugomų dalykų, nesusijusių su 
transliuojama programa, pvz., prieiga prie 
atskirų muzikos ar audiovizualinių kūrinių, 
muzikos albumų ar vaizdo įrašų;

muzikos albumų ar vaizdo įrašų;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9)  siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
įsigyti teises tarpvalstybiniu mastu teikti 
papildomas internetines paslaugas, būtina 
pasirūpinti, kad būtų nustatytas kilmės 
šalies principas, taikytinas naudojantis 
autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, 
susijusiomis su veiksmais, atliekamais 
teikiant papildomas internetines paslaugas, 
turint prieigą prie jų arba jomis 
naudojantis. Tas kilmės šalies principas 
turėtų būti taikomas tik teisių subjektų 
(arba teisių subjektams atstovaujančių 
subjektų, pvz., kolektyvinio 
administravimo organizacijų) ir 
transliuojančiųjų organizacijų santykiams 
ir tik papildomų internetinių paslaugų 
teikimo, prieigos prie jų ar naudojimosi 
jomis tikslais. Kilmės šalies principas 
neturėtų būti taikomas jokiam vėlesniam 
viešam turinio, kuris saugomas autorių 
teisėmis ar gretutinėmis teisėmis ir 
naudojamas teikiant papildomą internetinę 
paslaugą, paskelbimui ar atgaminimui;

(9)  siekiant sudaryti transliuotojui 
palankesnes sąlygas įsigyti teises 
tarpvalstybiniu mastu teikti papildomas 
internetines paslaugas, susijusias tik su 
naujienų ir aktualijų programomis, būtina 
pasirūpinti, kad būtų nustatytas kilmės 
šalies principas, taikytinas naudojantis 
autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, 
susijusiomis su veiksmais, atliekamais 
teikiant tokias papildomas internetines 
paslaugas, turint prieigą prie jų arba jomis 
naudojantis. Tas kilmės šalies principas 
turėtų būti taikomas tik teisių subjektų 
(arba teisių subjektams atstovaujančių 
subjektų, pvz., kolektyvinio 
administravimo organizacijų) ir 
transliuojančiųjų organizacijų santykiams 
ir tik tokių papildomų internetinių 
paslaugų, susijusių su naujienų ir 
aktualijų programomis, teikimo, prieigos 
prie jų ar naudojimosi jomis tikslais. 
Kilmės šalies principas neturėtų būti 
taikomas jokiam vėlesniam viešam turinio, 
kuris saugomas autorių teisėmis ar 
gretutinėmis teisėmis ir naudojamas 
teikiant papildomą internetinę paslaugą, 
paskelbimui ar atgaminimui;
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) šiame reglamente nustatytas kilmės 
šalies principas neturėtų būti taikomas 
papildomoms internetinėms paslaugoms, 
kurios visų pirma yra skirtos kitai 
valstybei narei nei ta valstybė narė, 
kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios 
organizacijos būstinė. Tokia paslauga, 
kurios pagrindinis arba vienintelis 
gavėjas yra tam tikra valstybė narė, yra 
paslauga, kurios programos yra 
akivaizdžiai skirtos konkrečios valstybės 
narės, kitos nei ta valstybė narė, kurioje 
yra pagrindinė transliuojančiosios 
organizacijos būstinė, gyventojams, kai 
šių programų auditoriją sudaro tiktai tos 
konkrečios valstybės narės gyventojai ir 
mažai tikėtina, kad jomis naudosis ne 
konkrečioje valstybėje narėje, kuriai tos 
programos skirtos, gyvenantys radijo 
klausytojai ar televizijos žiūrovai. Vieni iš 
aspektų, pagal kuriuos apibūdinama 
tikslinė auditorija, yra kalba, įskaitant 
subtitrų, reklamos, dubliažo kalbą, 
auditorija, į kurią orientuojamasi 
reklamuojant transliacijos paslaugą, ir 
(arba) vietinis programų pobūdis;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10)  nors manoma, kad papildomos 
internetinės paslaugos teikiamos, prieiga 
prie jų turima ir jomis naudojamasi tik 
valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė 
transliuojančiosios organizacijos būstinė, iš 
tikrųjų jos gali būti tarpvalstybiniu mastu 

(10)  nors manoma, kad papildomos 
internetinės paslaugos, susijusios su 
naujienų ir aktualijų programomis, 
teikiamos, prieiga prie jų turima ir jomis 
naudojamasi tik valstybėje narėje, kurioje 
yra pagrindinė transliuojančiosios 
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teikiamos į kitas valstybes nares, todėl 
būtina užtikrinti, kad, turėdamos nustatyti 
mokesčio už konkrečias teises sumą, šalys 
atsižvelgtų į visus papildomų internetinių 
paslaugų aspektus, tokius kaip paslaugų 
savybės, auditorija, įskaitant auditoriją 
valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė 
transliuojančiosios organizacijos būstinė, ir 
kitoje valstybėje narėje, kurioje suteikiama 
prieiga prie papildomų internetinių 
paslaugų ir jomis naudojamasi, taip pat 
kalbą;

organizacijos būstinė, iš tikrųjų jos gali 
būti tarpvalstybiniu mastu teikiamos į kitas 
valstybes nares, todėl būtina užtikrinti, kad, 
turėdamos nustatyti mokesčio už 
konkrečias teises sumą, šalys taikytų 
objektyvius kriterijus ir atsižvelgtų į visus 
papildomų internetinių paslaugų aspektus, 
tokius kaip paslaugų savybės, įskaitant 
prieinamumo internete trukmę, auditorija, 
įskaitant auditoriją valstybėje narėje, 
kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios 
organizacijos būstinė, ir kitoje valstybėje 
narėje, kurioje suteikiama prieiga prie 
papildomų internetinių paslaugų ir jomis 
naudojamasi, taip pat visas prieinamas 
kalbų versijas; 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11)  naudojimąsi teisėmis, kurioms 
taikomas šiame reglamente nustatytas 
kilmės šalies principas, bus galima toliau 
riboti taikant sutarties laisvės principą, 
visų pirma, kai tai susiję su techninėmis 
transliavimo priemonėmis ar tam tikromis 
kalbų versijomis, su sąlyga, kad visi 
naudojimosi tokiomis teisėmis apribojimai 
derėtų su Sąjungos teise;

(11)  reikia priminti, kad taikant sutarties 
laisvės principą ir siekiant paremti 
esamus licencijavimo modelius, pvz., 
išimtines teritorines licencijas, kuriomis 
paremti finansavimo mechanizmai, 
gyvybiškai svarbūs audiovizualinei 
produkcijai, optimaliam platinimui ir 
kultūrų įvairovės skatinimui, reikia toliau 
riboti naudojimąsi teisėmis, kurioms 
taikomas šiame reglamente nustatytas 
kilmės šalies principas, su sąlyga, kad visi 
naudojimosi tokiomis teisėmis apribojimai 
derėtų su nacionaline ir Sąjungos teise;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) šiuo reglamentu nesiekiama skatinti 
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palankesnio teisinio reglamentavimo 
ieškojimo. Siekiant apriboti praktiką, kai 
transliuojančiosios organizacijos bando 
įsisteigti kitoje valstybėje narėje, kad 
išvengtų nepalankių finansinių prievolių 
arba gautų pelno iš palankesnių licencijų 
išdavimo sąlygų, lyginant su valstybės 
narės, kurioje yra pagrindinė jų būstinė, 
taikomomis sąlygomis, kilmės šalies 
principas neturėtų būti taikomas 
internetinėms paslaugoms, kurios iš 
esmės arba vien tik skirtos auditorijai, 
esančiai kitoje valstybėje narėje nei ta 
valstybė narė, kurioje yra pagrindinė 
transliuojančiosios organizacijos būstinė. 
Siekiant įvertinti, ar internetinė paslauga 
skirta auditorijai, kuri yra kitoje 
valstybėje narėje, turėtų būti atsižvelgta į 
paslaugos pobūdį ir vartojamas kalbų 
versijas;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) vadovaujantis sutarties laisvės 
principu ir siekiant nepagrįstai 
nepakenkti esamiems licencijavimo 
modeliams, kaip antai išimtinės teritorinės 
licencijos, tarpvalstybinis retransliavimas 
iš kitos valstybės narės arba į kitą valstybę 
narę apribotas kabelines arba IPTV 
paslaugas atitinkančių paslaugų 
retransliavimu administruojamoje 
aplinkoje;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) vadovaujantis sutarties laisvės 
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principu, šiuo reglamentu neužkertamas 
kelias taikyti esamų modelių, pvz., 
teritorinio licencijavimo, ir jis nedaro 
poveikio galiojančioms nacionalinės 
sutarčių teisės nuostatoms autorių teisių 
srityje dėl tinkamo atlygio bei esamiems 
retransliavimo kolektyvinio 
administravimo sprendimams valstybėje 
narėje;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12)  retransliavimo paslaugų, siūlomų 
palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu 
ryšiu, vidiniais IP grindžiamais, judriojo 
ryšio ir panašiais tinklais, teikėjai teikia 
paslaugas, tolygias paslaugoms, kurias 
teikia kabelinio retransliavimo paslaugų 
teikėjai, tuo pačiu metu visuomenei iš kitos 
valstybės narės retransliuojantys nepakeistą 
ir nesutrumpintą pirminę televizijos ar 
radijo programos transliaciją, vykdomą 
laidinio arba belaidžio ryšio priemonėmis, 
įskaitant palydovinį ryšį, bet išskyrus 
internetu, ir yra skirta visuomenei. Todėl 
šis reglamentas jiems turėtų būti taikomas 
ir jie turėtų galėti pasinaudoti priemone, 
kuria nustatomas privalomas kolektyvinis 
teisių administravimas. Šis reglamentas 
neturėtų būti taikomas atviru internetu 
siūlomoms retransliavimo paslaugoms, nes 
toms paslaugoms būdingos kitos savybės. 
Jos nėra susietos su jokia konkrečia 
infrastruktūra ir jas teikiant galimybė 
užtikrinti kontroliuojamąją aplinką yra 
ribota, palyginti su, pavyzdžiui, kabeliniais 
ar vidiniais IP grindžiamais tinklais 
teikiamomis paslaugomis;

(12)  retransliavimo paslaugų, siūlomų 
palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu 
ryšiu, arba kabelines arba IPTV 
paslaugas atitinkančių paslaugų 
administruojamoje aplinkoje teikėjai 
teikia paslaugas, tolygias paslaugoms, 
kurias teikia kabelinio retransliavimo 
paslaugų teikėjai, tuo pačiu metu 
visuomenei iš kitos valstybės narės 
retransliuojantys nepakeistą ir 
nesutrumpintą pirminę televizijos ar radijo 
programos transliaciją, vykdomą laidinio 
arba belaidžio ryšio priemonėmis, įskaitant 
palydovinį ryšį, bet išskyrus internetu, ir 
skirtą visuomenei. Todėl šis reglamentas 
jiems turėtų būti taikomas ir jie turėtų 
galėti pasinaudoti priemone, kuria 
nustatomas privalomas kolektyvinis teisių 
administravimas. Šis reglamentas neturėtų 
būti taikomas atviru internetu siūlomoms 
retransliavimo paslaugoms, kurios nėra 
kabelines arba IPTV paslaugas 
atitinkančios paslaugos 
administruojamoje aplinkoje, nes toms 
paslaugoms būdingos kitos savybės. Jos 
nėra susietos su jokia konkrečia 
infrastruktūra ir jas teikiant galimybė 
užtikrinti kontroliuojamąją aplinką yra 
ribota, palyginti su, pavyzdžiui, kabeliniais 
ar vidiniais IP grindžiamais tinklais 
teikiamomis paslaugomis;
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13)  siekiant suteikti teisinį tikrumą 
retransliavimo paslaugų, siūlomų 
palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu 
ryšiu, vidiniais IP grindžiamais, judriojo 
ryšio ar panašiais tinklais, teikėjams ir 
panaikinti nacionalinės teisės skirtumus, 
susijusius su tokiomis retransliavimo 
paslaugomis, turėtų būti taikomos 
taisyklės, panašios į tas, kurios taikomos 
Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtam 
kabeliniam retransliavimui. Į toje 
direktyvoje nustatytas minėtas taisykles 
įtrauktas įpareigojimas naudojantis teise 
suteikti arba atsisakyti suteikti leidimą 
retransliavimo paslaugų teikėjui pasitelkti 
kolektyvinio administravimo organizaciją. 
Tai nedaro poveikio Direktyvos 
2014/26/ES ir, visų pirma, jos nuostatų, 
susijusių su teisių subjektų teisėmis 
pasirinkti kolektyvinio administravimo 
organizaciją, taikymui;

(13)  siekiant suteikti teisinį tikrumą 
retransliavimo paslaugų, siūlomų 
palydoviniu ir skaitmeniniu antžeminiu 
ryšiu, ir kabelines arba IPTV paslaugas 
atitinkančių paslaugų administruojamoje 
aplinkoje teikėjams ir panaikinti 
nacionalinės teisės skirtumus, susijusius su 
tokiomis retransliavimo paslaugomis, 
turėtų būti taikomos taisyklės, panašios į 
tas, kurios taikomos Direktyvoje 
93/83/EEB apibrėžtam kabeliniam 
retransliavimui. Į toje direktyvoje 
nustatytas minėtas taisykles įtrauktas 
įpareigojimas naudojantis teise suteikti 
arba atsisakyti suteikti leidimą 
retransliavimo paslaugų teikėjui pasitelkti 
kolektyvinio administravimo organizaciją. 
Tai nedaro poveikio Direktyvos 
2014/26/ES ir, visų pirma, jos nuostatų, 
susijusių su teisių subjektų teisėmis 
pasirinkti kolektyvinio administravimo 
organizaciją, taikymui; Teisė atsisakyti 
suteikti leidimą kaip tokia išlieka, tik tam 
tikru mastu reglamentuojamas 
naudojimosi ja pobūdis. Tai reiškia, kad 
visada galima nuspręsti, ar suteikti 
retransliavimo teisę, ar jos nesuteikti; 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) kolektyvinio administravimo 
organizacijos turėtų galėti taikyti 
nuostatas dėl šiame reglamente nustatytos 
retransliavimo teisės išplėsdamos 
kolektyvinę sutartį su retransliavimo 
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paslaugų teikėju ir ją taikydamos taip pat 
organizacijos neatstovaujamų teisių 
turėtojų teisėms, jei tokia sistema 
numatyta pagal nacionalinius teisės 
aktus; 

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) transliuojančiosios organizacijos, 
kurios transliuoja savo programas, 
perduodamos signalus tiesiogiai 
platintojams (pagal Berno konvenciją tai 
yra trečiosios organizacijos 
transliuojančiosios organizacijos 
atžvilgiu), kad juos gautų visuomenė, 
kartu su savo platintojais yra atsakingos 
už jų kartu vykdomus pavienius ir 
nedalomus viešo paskelbimo veiksmus ir 
prieigos suteikimą visuomenei, kaip tai 
nustatyta Direktyvos 2001/29/EB 3 
straipsnyje. Todėl tokios 
transliuojančiosios organizacijos ir tokie 
platintojai turi gauti susijusių teisių 
subjektų leidimą, kad galėtų atitinkamai 
dalyvauti tokiuose veiksmuose;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) dėl šiame reglamente nustatytos 
išimties, susijusios su retransliacijos 
teisėmis, kuriomis naudojasi 
transliuojančiosios organizacijos savo 
transliacijų atžvilgiu, neturėtų būti 
ribojama teisių subjektų galimybė savo 
teises perduoti kolektyvinio 
administravimo organizacijai ir gauti 
tiesioginę retransliavimo paslaugų teikėjo 



PE635.476/ 13

LT

mokamo užmokesčio dalį;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15)  kad nebūtų siekiama išvengti kilmės 
šalies principo taikymo pratęsiant esamų 
susitarimų dėl naudojimosi autorių teisėmis 
ir gretutinėmis teisėmis, susijusiomis su 
papildomos internetinės paslaugos teikimu, 
prieiga prie jos arba naudojimusi ja, 
galiojimo trukmę, kilmės šalies principą 
būtina taikyti ir galiojantiems 
susitarimams, tačiau turėtų būti nustatytas 
pereinamasis laikotarpis;

(15)  kad nebūtų siekiama išvengti kilmės 
šalies principo, taikomo naujienų ir 
aktualijų programoms, taikymo pratęsiant 
esamų susitarimų dėl naudojimosi autorių 
teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, 
susijusiomis su papildomos internetinės 
paslaugos teikimu, prieiga prie jos arba 
naudojimusi ja, galiojimo trukmę, šį 
principą būtina taikyti ir galiojantiems 
susitarimams, tačiau turėtų būti nustatytas 
pereinamasis laikotarpis;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) transliuotojai, kurie transliuoja savo 
programas, perduodami signalus 
tiesiogiai platintojams, kad juos gautų 
visuomenė, yra kartu su šiais platintojais 
atsakingi už jų kartu vykdomus pavienius 
ir nedalomus viešo paskelbimo veiksmus 
ir prieigos suteikimą visuomenei, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2001/29/EB 3 
straipsnyje. Todėl tokios 
transliuojančiosios organizacijos ir 
platintojai turėtų gauti atskirą susijusių 
teisių subjektų leidimą, atsižvelgdami į 
kiekvieno jų dalyvavimą tokiuose 
veiksmuose;
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16)  šiame reglamente laikomasi 
pagrindinių teisių ir principų, pripažintų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Nors teisių subjektų 
naudojimasis savo teisėmis gali būti 
apribotas, nes norint naudotis viešo 
paskelbimo teise, susijusia su 
retransliavimo paslaugomis, reikia taikyti 
privalomo kolektyvinio administravimo 
priemonę, būtina nustatyti, kad tokia 
sąlyga būtų tikslingai taikoma 
konkrečioms paslaugoms; taip sudarius 
palankesnes sąlygas įsigyti šias teises būtų 
galima kuo plačiau tarpvalstybiniu mastu 
skleisti televizijos ir radijo programas;

(16)  šiame reglamente laikomasi 
pagrindinių teisių ir principų, pripažintų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Nors teisių subjektų 
naudojimasis savo teisėmis yra apribotas, 
nes norint naudotis viešo paskelbimo teise, 
susijusia su retransliavimo paslaugomis, 
taikoma privalomo kolektyvinio 
administravimo priemonė, būtina nustatyti, 
kad tokia sąlyga būtų taikoma tikslingai ir 
tik konkrečioms paslaugoms, panašioms į 
kabelinį ir palydovinį retransliavimą ir 
teikiamoms administruojamoje aplinkoje.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18)  praėjus tam tikram reglamento 
galiojimo laikotarpiui turėtų būti atlikta 
reglamento peržiūra, siekiant, be kita ko, 
įvertinti, kokia pažanga padaryta plėtojant 
tarpvalstybinių papildomų internetinių 
paslaugų, kurios būtų naudingos Europos 
vartotojams ir padėtų didinti Sąjungos 
kultūrinę įvairovę, teikimą;

(18)  vadovaujantis geresnio 
reglamentavimo principais, praėjus tam 
tikram reglamento galiojimo laikotarpiui 
turėtų būti atlikta reglamento peržiūra, 
siekiant įvertinti reglamento, įskaitant 
nuostatas dėl tiesioginio tiekimo, poveikį 
Europos kūrybos pramonės sektoriams, 
Europos audiovizualinių kūrinių 
finansavimui ir teisių subjektams. 
Atliekant peržiūrą taip pat reikėtų 
atsižvelgti į tai, kokia pažanga padaryta 
plėtojant tarpvalstybinių papildomų 
internetinių paslaugų, kurios būtų 
naudingos Europos vartotojams ir padėtų 
didinti Sąjungos kultūrinę įvairovę, teikimą 
ir į investicijų į naują turinį lygį;
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. 
skatinti tarpvalstybinį papildomų 
internetinių paslaugų teikimą ir sudaryti 
palankesnes sąlygas retransliuoti kitų 
valstybių narių televizijos ir radijo 
programas, valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo 
masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau 
siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina jame nurodytam tikslui pasiekti. 
Šiame reglamente nustatomos 
papildomoms internetinėms paslaugoms 
tarpvalstybiniu mastu teikti skirtos didelio 
poveikio priemonės, kurių tikslas – 
sudaryti palankesnes sąlygas įsigyti 
autorių teises ir gretutines teises. Šiuo 
reglamentu transliuojančiosios 
organizacijos neįpareigojamos tokių 
paslaugų teikti tarpvalstybiniu mastu. Be 
to, juo retransliavimo paslaugų teikėjai 
neįpareigojami į savo teikiamas paslaugas 
įtraukti kitų valstybių narių televizijos ar 
radijo programų. Šis reglamentas susijęs 
tik su naudojimusi tam tikromis 
retransliavimo teisėmis ir tik tiek, kiek 
būtina siekiant supaprastinti licencijų 
naudotis autorių teisėmis ir gretutinėmis 
teisėmis teikiant tokias paslaugas išdavimą 
ir kiek tai susiję su kitų Sąjungos valstybių 
narių televizijos ir radijo programomis,

(19)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. 
skatinti tarpvalstybinį transliuotojų 
papildomų internetinių paslaugų, susijusių 
su naujienų ir aktualijų programomis, 
teikimą ir sudaryti palankesnes sąlygas 
retransliuoti kitų valstybių narių televizijos 
ir radijo programas, valstybės narės negali 
deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo 
veiksmo masto ir poveikio tam tikrais 
atvejais tų tikslų būtų geriau siekti 
Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina jame nurodytam tikslui pasiekti. 
Šiuo reglamentu transliuojančiosios 
organizacijos neįpareigojamos teikti tam 
tikrų papildomų internetinių paslaugų 
tarpvalstybiniu mastu. Be to, juo 
retransliavimo paslaugų teikėjai 
neįpareigojami į savo teikiamas paslaugas 
įtraukti kitų valstybių narių televizijos ar 
radijo programų. Šis reglamentas susijęs 
tik su naudojimusi tam tikromis 
retransliavimo teisėmis ir tik tiek, kiek 
būtina siekiant supaprastinti licencijų 
naudotis autorių teisėmis ir gretutinėmis 
teisėmis teikiant tokias paslaugas išdavimą 
ir kiek tai susiję su kitų Sąjungos valstybių 
narių televizijos ir radijo programomis,

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) programų retransliavimas iš kitų 
valstybių narių – tai veikla, kuriai 
taikomos autorių teisės ir tam tikrais 
atvejais gretutinės teisės. Todėl teikiant 
internetines paslaugas reikia gauti 
kiekvieno teisių subjekto leidimą dėl 
kiekvienos retransliuojamos programos 
dalies. Pagal šį reglamentą leidimai turi 
būti suteikiami sutartimis, nebent 
galiojančiose teisėtose licencijose būtų 
numatyta laikinai nukrypti leidžianti 
nuostata;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis
Dalykas

1. Šiame reglamente nustatomos 
teisinės priemonės, kurias taikant 
sudaromos palankesnės sąlygos įsigyti 
autorių teises ir gretutines teises teikiant 
papildomas tarpvalstybines internetines 
paslaugas ir palengvinama skaitmeninė 
retransliacija uždaroje aplinkoje.
2. Šios teisinės priemonės apima 
kilmės šalies principo, taikytino 
naudojantis minėtomis teisėmis, 
nustatymą. Teisinės priemonės taip pat 
apima nuostatas dėl privalomo 
kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių 
teisių, reikalingų teikiant retransliavimo 
paslaugas, valdymo, dėl teisinės 
kolektyvinio administravimo organizacijų 
atstovavimo prezumpcijos ir dėl 
transliuojančiųjų organizacijų 
naudojimosi retransliavimo teise.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) retransliacija – bet koks vienalaikis 
pirminės visuomenei skirtų nesutrumpintų 
ir nepakeistų televizijos ir radijo programų 
transliacijos laidinio ar belaidžio ryšio 
priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį, bet 
išskyrus transliavimą internetu, 
retransliavimas iš kitos valstybės narės, 
išskyrus Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtą 
kabelinę retransliaciją ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
2015/2120 apibrėžtą retransliaciją teikiant 
interneto prieigos paslaugas, kai tokias 
retransliavimo paslaugas teikia ne 
transliuojančioji organizacija, kuri vykdė 
pirminę transliaciją, yra atsakinga už jos 
vykdymą ir kuriai prižiūrint ji buvo 
vykdyta, o kita šalis. 

b) retransliacija – bet koks vienalaikis 
pirminės visuomenei skirtų nesutrumpintų 
ir nepakeistų televizijos ir radijo programų 
transliacijos laidinio ar belaidžio ryšio 
priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį, bet 
išskyrus transliavimą internetu, 
retransliavimas iš kitos valstybės narės, 
išskyrus Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtą 
kabelinę retransliaciją, apribotas kabelines 
arba IPTV paslaugas atitinkančių 
paslaugų retransliavimu, kai tokias 
retransliavimo paslaugas teikia ne 
transliuojančioji organizacija, kuri vykdė 
pirminę transliaciją, yra atsakinga už jos 
vykdymą ir kuriai prižiūrint ji buvo 
vykdyta, o kita šalis.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tiesioginis tiekimas – dviejų ar 
daugiau etapų procesas, per kurį 
transliuojančiosios organizacijos savo 
programų signalus perduoda 
platintojams, kurie yra organizacijos, 
išskyrus transliuojančiąsias organizacijas 
pagal Berno konvenciją, kad jie būtų 
transliuojami visuomenei. Programų 
signalai perduodami privačia tiesiogine 
linija (laidine arba nelaidine, taip pat 
palydovu), kad juos perduodant jų 
negalėtų gauti plačioji visuomenė. 
Platintojai šias programas kartu siūlo 
visuomenei jų nepakeitę ir nesutrumpinę, 
kad visuomenė jas pažiūrėtų ar 
paklausytų, transliuodami kabeliniais 
tinklais, ultratrumposiomis bangomis, 
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skaitmeniniais antžeminiais tinklais, IP 
grindžiamais tinklais ar judriojo ryšio ir 
panašiais tinklais;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) administruojamoji aplinka – 
išimtinai apibrėžiama kaip kabelines arba 
IPTV paslaugas atitinkančios paslaugos 
su saugia ir ribojama prieiga, kai 
retransliavimo veiklos vykdytojas 
sutartimi įgaliotiems naudotojams teikia 
užšifruotą retransliavimo paslaugą visoje 
ryšio linijoje.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis 2 straipsnis

Kilmės šalies principo taikymas 
papildomoms internetinėms paslaugoms

Kilmės šalies principo taikymas 
internetinėms paslaugoms, teikiamoms 
naujienų ir aktualijų programų 
transliavimui

1) Laikoma, kad viešo skelbimo ir 
viešos prieigos suteikimo veiksmai, kurie 
atliekami transliuojančiajai organizacijai 
teikiant papildomas internetines paslaugas 
arba jai prižiūrint ar atsakant už tų 
paslaugų teikimą, taip pat atgaminimo 
veiksmai, kurie būtini teikiant papildomas 
internetines paslaugas, turint prieigą prie jų 
arba jomis naudojantis, naudojimosi su tais 
veiksmais susijusiomis autorių teisėmis ir 
gretutinėmis teisėmis tikslais atliekami tik 
valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė 
transliuojančiosios organizacijos būstinė.

1) Laikoma, kad viešo skelbimo ir 
viešos prieigos suteikimo veiksmai, kurie 
atliekami transliuojančiajai organizacijai 
teikiant papildomas internetines paslaugas, 
skirtas pirminiam tik naujienų ir aktualijų 
programų transliavimui, arba jai prižiūrint 
ar atsakant už tų paslaugų teikimą, taip pat 
tokių naujienų ir aktualijų programų 
atgaminimo veiksmai, kurie būtini teikiant 
tokias papildomas internetines paslaugas, 
turint prieigą prie jų arba jomis 
naudojantis, autorių teisių įgijimo ir 
naudojimosi su tais veiksmais susijusiomis 
įgytomis autorių teisėmis ir gretutinėmis 
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teisėmis tikslais atliekami tik valstybėje 
narėje, kurioje yra pagrindinė 
transliuojančiosios organizacijos būstinė.

2) Nustatydamos mokesčio už teises, 
kurioms taikomas 1 dalyje nustatytas 
kilmės šalies principas, sumą šalys 
atsižvelgia į visus papildomų internetinių 
paslaugų aspektus, tokius kaip papildomų 
internetinių paslaugų savybės, auditorija ir 
kalbos versija.

2) Nustatydamos mokesčio už teises, 
kurioms taikomas 1 dalyje nustatytas 
kilmės šalies principas, sumą šalys 
atsižvelgia į visus papildomų internetinių 
paslaugų aspektus, tokius kaip papildomų 
internetinių paslaugų savybės, įskaitant 
prieinamumo internete trukmę, auditorija 
ir visos esamos kalbos versijos.

2a) 2 dalis neriboja šalių laisvės 
susitarti dėl mokesčio už teises, kurioms 
taikomas kilmės šalies principas, sumos 
nustatymo konkretaus metodo ar kriterijų, 
pavyzdžiui, už teises, grindžiamas 
transliuojančiosios organizacijos 
pajamomis, gautomis už internetinę 
paslaugą.
2b) 1 ir 2 dalys nedaro poveikio 
teritoriškumo ir sutarties laisvės 
principams remiantis autorių teisėmis ir 
bet kokia teise, numatyta pagal Direktyvą 
2001/29/EB. Remdamosi tuo, šalys turi 
teisę toliau susitarti dėl naudojimosi 1 
dalyje nustatytomis teisėmis apribojimų 
įvedimo, su sąlyga, kad visi naudojimosi 
tokiomis teisėmis apribojimai derėtų su 
Sąjungos ir nacionaline teise.
2c) Televizijos ar radijo programos 
pirminės transliacijos retransliavimas iš 
vienos valstybės narės į kitas valstybes 
nares, teikiant papildomą internetinę 
paslaugą, kaip nustatyta šiame 
reglamente, vykdomas atsižvelgiant į 
taikomas autorių teises, gretutines teises 
bei teises į kitus dalykus ir remiantis 
individualiomis ir kolektyvinėmis autorių 
teisių subjektų, gretutinių teisių subjektų, 
kitų dalykų teisių subjektų ir 
retransliavimo paslaugų teikėjų 
sutartimis.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis 3 straipsnis

Kitų nei transliuojančiosios organizacijos 
teisių subjektų naudojimasis retransliavimo 
teisėmis

Kitų nei transliuojančiosios organizacijos 
teisių subjektų naudojimasis retransliavimo 
teisėmis, išskyrus kabelinę retransliaciją

-1) Retransliavimo teisė yra išimtinė 
teisė ir leidimą ja naudotis turi suteikti 
autorių teisių ir gretutinių teisių 
subjektai.

1) Autorių teisių ir gretutinių teisių 
subjektai, išskyrus transliuojančiąsias 
organizacijas, gali naudotis savo teisėmis 
suteikti arba atsisakyti suteikti leidimą 
retransliuoti programas tik per kolektyvinio 
administravimo organizaciją.

1) Autorių teisių ir gretutinių teisių 
subjektai, išskyrus transliuojančiąsias 
organizacijas, naudojasi savo teisėmis 
suteikti galimybę teikti retransliavimo 
paslaugomis tik per kolektyvinio 
administravimo organizaciją.

2) Jei teisės subjektas 1 dalyje 
nurodytos teisės neperdavė administruoti 
kolektyvinio administravimo 
organizacijai, laikoma, kad administruoti 
teisę to teisių subjekto vardu įgaliojama 
kolektyvinio administravimo organizacija, 
kuri tos pačios kategorijos teises 
administruoja valstybės narės, su kuria 
susijusias retransliavimo teises siekia 
įsigyti retransliavimo paslaugų teikėjas, 
teritorijoje.
3) Jei tos valstybės narės teritorijoje tos 
kategorijos teises administruoja daugiau 
kaip viena kolektyvinio administravimo 
organizacija, teisių subjektas laisvai 
pasirenka, kuri iš tų kolektyvinio 
administravimo organizacijų turi būti 
laikoma įgaliota administruoti jo teises. Jei 
tokiu atveju teisių subjektas kolektyvinio 
administravimo organizacijos nepasirenka, 
pareiga nurodyti, kuri kolektyvinio 
administravimo organizacija laikoma 
įgaliota administruoti to teisių subjekto 
teises, tenka valstybei narei, su kurios 
teritorija susijusias retransliavimo teises 
siekia įsigyti retransliavimo paslaugų 

3) Jei tos valstybės narės teritorijoje tos 
kategorijos teises administruoja daugiau 
kaip viena kolektyvinio administravimo 
organizacija, teisių subjektas laisvai 
pasirenka, kuri iš tų kolektyvinio 
administravimo organizacijų turi būti 
laikoma įgaliota administruoti jo teises. Jei 
tokiu atveju teisių subjektas kolektyvinio 
administravimo organizacijos nepasirenka, 
pareiga nurodyti, kuri kolektyvinio 
administravimo organizacija laikoma 
įgaliota administruoti to teisių subjekto 
teises, tenka valstybei narei, su kurios 
teritorija susijusias retransliavimo teises 
siekia įsigyti retransliavimo paslaugų 



PE635.476/ 21

LT

teikėjas. teikėjas.

4) Teisių subjektas turi tokias pat teises 
ir pareigas, kylančias iš retransliavimo 
paslaugų teikėjo ir kolektyvinio 
administravimo organizacijos, kuri 
laikoma įgaliota administruoti jo teises, 
sutarties, kaip ir teisių turėtojai, kurie 
įgaliojo tą kolektyvinio administravimo 
organizaciją, ir jis gali reikšti pretenzijas 
dėl tų teisių per laikotarpį, kurį turi 
nustatyti atitinkama valstybė narė ir kuris 
negali būti trumpesnis nei treji metai 
skaičiuojant nuo retransliacijos, kuriai 
buvo panaudotas jo kūrinys ar kitas 
saugomas dalykas, dienos.
5) Valstybė narė gali nustatyti, kad 
laikoma, jog leidimą jos teritorijoje teikti 
pirminę kūrinio ar kito saugomo dalyko 
transliaciją suteikiantis teisės subjektas 
sutinka savo retransliacijos teisėmis 
naudotis ne individualiai, bet pagal šį 
reglamentą.

5a) Kolektyvinio administravimo 
organizacijos tvarko duomenų bazę, 
kurioje teikiama informacija, susijusi su 
autorių teisių ir gretutinių teisių, kurioms 
taikomas šis straipsnis, valdymu, įskaitant 
informaciją apie teisės subjektą, 
naudojimo pobūdį, teritoriją ir laikotarpį.
5b) Šio reglamento tikslais galima 
pasinaudoti galimybe kreiptis į tarpininką 
ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui derybine 
pozicija, kaip numatyta Tarybos 
direktyvos 93/83/EEB 11 straipsnyje ir 12 
straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Transliuojamų programų retransliavimas
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Kūrinių ar kitų saugomų dalykų, įtrauktų 
į televizijos ar radijo programą, kurią iš 
pradžių visuomenei transliavo 
transliuojančioji organizacija, 
retransliavimas yra tokios programos 
viešas paskelbimas, neatsižvelgiant į tai, 
ar retransliavimo paslaugų teikėjas 
naudoja tas pačias technines priemones 
ar kitokias technines priemones nei tos, 
kurios naudojamos pirminiam 
transliavimui, ir neatsižvelgiant į tai, ar 
toks retransliavimas atliekamas faktinėje 
ar numatytojo pirminio transliavimo 
priėmimo teritorijoje, ar ne.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis

Transliuojančiosios organizacijos, kurios 
transliuoja savo programas perduodamos 
signalus tiesiogiai platintojams (pagal 
Berno konvenciją tai yra trečiosios 
organizacijos transliuojančiosios 
organizacijos atžvilgiu), kad juos gautų 
visuomenė, kartu su savo platintojais yra 
atsakingos už jų kartu vykdomus 
pavienius ir nedalomus viešo paskelbimo 
veiksmus ir prieigos suteikimą 
visuomenei, kaip tai nustatyta Direktyvos 
2001/29/EB 3 straipsnyje. Todėl tokios 
transliuojančiosios organizacijos ir tokie 
platintojai turi gauti susijusių teisių 
subjektų leidimą, kad galėtų atitinkamai 
dalyvauti tokiuose veiksmuose;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Pereinamojo laikotarpio nuostatos
[7 straipsnio 2 dalyje nurodyta data, įrašo 
Europos Sąjungos leidinių biuras] 
galiojantiems susitarimams dėl 
naudojimosi autorių teisėmis ir 
gretutinėmis teisėmis, susijusiomis su 
viešo skelbimo ir viešos prieigos suteikimo 
veiksmais, atliekamais teikiant 
papildomas internetines paslaugas, taip 
pat atgaminimo veiksmais, kurie būtini 
teikiant papildomas internetines 
paslaugas, turint prieigą prie jų arba 
jomis naudojantis, nuo [7 straipsnio 2 
dalyje nurodyta data + 2 metai, įrašo 
Europos Sąjungos leidinių biuras] 
taikomas 2 straipsnis, jei jie baigia galioti 
po tos dienos.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Ne vėliau kaip [3 metai po 7 
straipsnio 2 dalyje nurodytos datos, įrašo 
Europos Sąjungos leidinių biuras] 
Komisija atlieka šio reglamento peržiūrą ir 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
pateikia pagrindinių nustatytų faktų 
ataskaitą.

1) Ne vėliau kaip [3 metai po 7 
straipsnio 2 dalyje nurodytos datos, įrašo 
Europos Sąjungos leidinių biuras] 
Komisija atlieka šio reglamento peržiūrą ir 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
pateikia pagrindinių nustatytų faktų 
ataskaitą. Ataskaita turi būti lengvai ir 
veiksmingai prieinama visuomenei.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Valstybės narės pateikia Komisijai 1 
dalyje nurodytai ataskaitai parengti 

2) Valstybės narės laiku ir tiksliai 
pateikia Komisijai 1 dalyje nurodytai 
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reikalingą informaciją. ataskaitai parengti reikalingą informaciją.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jis taikomas nuo [6 mėn. po jo 
paskelbimo dienos, įrašo Europos Sąjungos 
leidinių biuras].

2. Jis taikomas nuo [18 mėn. po jo 
paskelbimo dienos, įrašo Europos Sąjungos 
leidinių biuras].


