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Pakeitimas 56
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant platinti autorių teisėmis ir 
gretutinėmis teisėmis apsaugotą turinį, 
įskaitant knygas, garso ir vaizdo kūrinius ir 
muzikos įrašus, ir teikti susijusias 
paslaugas, reikia gauti licenciją iš įvairių 
autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų 
(pvz., autorių, atlikėjų, prodiuserių ir 
leidėjų). Paprastai teisių turėtojai savo 
nuožiūra sprendžia kaip turėtų būti 
administruojamos jų teisės – individualiai 
ar kolektyviai. Kolektyvinis autorių teisių 
ir gretutinių teisių administravimas apima 
licencijų teikimą naudotojams, licencijų 
turėtojų auditą ir teisių naudojimo 
stebėseną, autorių teisių ir gretutinių teisių 
įgyvendinimo užtikrinimą, pajamų už teisių 
naudojimą rinkimą ir teisių turėtojams 
mokėtinų sumų paskirstymą. Kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos suteikia 
teisių turėtojams galimybę gauti atlyginimą 
už kūrinių naudojimą tokiais atvejais, kai 
jie patys nesugebėtų to kontroliuoti ar 
užtikrinti, pvz., kai kūriniai naudojami kitų 
šalių rinkose. Be to, suteikdamos 
galimybių mažesniems ir ne tokiems 
žinomiems repertuarams pasiekti rinką, 
šios asociacijos atlieka svarbų socialinį ir 
kultūrinį vaidmenį skatindamos kultūrinės 
raiškos įvairovę. Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 167 straipsnyje 
reikalaujama, kad Sąjunga imdamasi 
veiksmų atsižvelgtų į kultūros aspektus, 
visų pirma siekdama gerbti ir skatinti savo 
kultūrų įvairovę;

(2) siekiant platinti autorių teisėmis ir 
gretutinėmis teisėmis apsaugotą turinį, 
įskaitant knygas, garso ir vaizdo kūrinius ir 
muzikos įrašus, ir teikti susijusias 
paslaugas, reikia gauti licenciją iš įvairių 
autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų 
(pvz., autorių, atlikėjų, prodiuserių ir 
leidėjų). Paprastai teisių turėtojai savo 
nuožiūra sprendžia kaip turėtų būti 
administruojamos jų teisės – individualiai 
ar kolektyviai. Kolektyvinis autorių teisių 
ir gretutinių teisių administravimas apima 
licencijų teikimą naudotojams, licencijų 
turėtojų auditą ir teisių naudojimo 
stebėseną, autorių teisių ir gretutinių teisių 
įgyvendinimo užtikrinimą, pajamų už teisių 
naudojimą rinkimą ir teisių turėtojams 
mokėtinų sumų paskirstymą. Kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos suteikia 
teisių turėtojams galimybę gauti atlyginimą 
už kūrinių naudojimą tokiais atvejais, kai 
jie patys nesugebėtų to kontroliuoti ar 
užtikrinti, pvz., kai kūriniai naudojami kitų 
šalių rinkose. Be to, suteikdamos 
galimybių mažesniems ir ne tokiems 
žinomiems repertuarams pasiekti rinką, 
šios asociacijos atlieka svarbų socialinį ir 
kultūrinį vaidmenį skatindamos kultūrinės 
raiškos įvairovę;

Or. en

Pakeitimas 57
Sabine Verheyen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) kolektyvinio valdymo organizacijų 
paslaugos teisių turėtojams ir 
naudotojams yra ypač svarbios vystant ir 
palaikant Europos kultūrinę aplinką ir 
plėtojant kultūriškai skirtingą kūrybos 
pramonę.  Kolektyvinio valdymo 
organizacijos remia kūrėjus, plėtodamos 
svarbią socialinę ir kultūrinę veiklą, 
užtikrindamos rinkos prieigą daug 
pastangų reikalaujantiems ar mažiau 
žinomiems repertuarams ir naujiems 
menininkams;

Or. en

Pakeitimas 58
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 167 straipsnyje reikalaujama, kad 
Sąjunga imdamasi veiksmų atsižvelgtų į 
kultūros aspektus, visų pirma siekdama 
gerbti ir skatinti savo kultūrų įvairovę. 
Todėl valstybės narės turi saugoti, gerbti 
ir skatinti kultūrų įvairovę. Kolektyvinio 
valdymo organizacijos atlieka ir atliks 
svarbų socialinį ir kultūrinį vaidmenį 
skatindamos kultūrinės raiškos įvairovę ir 
suteikdamos galimybių mažesniems ir ne 
tokiems žinomiems repertuarams pasiekti 
rinką, teikdamos teisių turėtojams ir 
visuomenei socialines, kultūrines ir 
švietimo paslaugas;

Or. en
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Pakeitimas 59
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungoje įsisteigusios kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos, kaip 
paslaugų teikėjos, privalo laikytis 
nacionalinių reikalavimų pagal 2006 m. 
gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl 
paslaugų vidaus rinkoje, kuria siekiama 
sukurti teisinę sistemą, užtikrinančią 
įsisteigimo laisvę ir laisvą paslaugų 
judėjimą tarp valstybių narių. Tai reiškia, 
kad kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms turėtų būti sudarytos 
galimybės savo nuožiūra teikti 
tarpvalstybines paslaugas, atstovauti 
kitose valstybėse narėse gyvenantiems 
arba įsisteigusiems teisių turėtojams ar 
teikti licencijas kitose valstybėse narėse 
gyvenantiems arba įsisteigusiems 
naudotojams;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 60
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungoje įsisteigusios kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos, kaip 
paslaugų teikėjos, privalo laikytis 
nacionalinių reikalavimų pagal 2006 m. 
gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl 

Išbraukta.
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paslaugų vidaus rinkoje, kuria siekiama 
sukurti teisinę sistemą, užtikrinančią 
įsisteigimo laisvę ir laisvą paslaugų 
judėjimą tarp valstybių narių. Tai reiškia, 
kad kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms turėtų būti sudarytos 
galimybės savo nuožiūra teikti 
tarpvalstybines paslaugas, atstovauti 
kitose valstybėse narėse gyvenantiems 
arba įsisteigusiems teisių turėtojams ar 
teikti licencijas kitose valstybėse narėse 
gyvenantiems arba įsisteigusiems 
naudotojams;

Or. de

Pakeitimas 61
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungoje įsisteigusios kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos, kaip 
paslaugų teikėjos, privalo laikytis 
nacionalinių reikalavimų pagal 2006 m. 
gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl 
paslaugų vidaus rinkoje, kuria siekiama 
sukurti teisinę sistemą, užtikrinančią 
įsisteigimo laisvę ir laisvą paslaugų 
judėjimą tarp valstybių narių. Tai reiškia, 
kad kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms turėtų būti sudarytos 
galimybės savo nuožiūra teikti 
tarpvalstybines paslaugas, atstovauti kitose 
valstybėse narėse gyvenantiems arba 
įsisteigusiems teisių turėtojams ar teikti 
licencijas kitose valstybėse narėse 
gyvenantiems arba įsisteigusiems 
naudotojams;

(3) Sąjungoje įsisteigusios kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos, kaip 
paslaugų teikėjos, privalo laikytis 
nacionalinių reikalavimų pagal 2006 m. 
gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl 
paslaugų vidaus rinkoje, kuria siekiama 
sukurti teisinę sistemą, užtikrinančią 
įsisteigimo laisvę ir laisvą paslaugų 
judėjimą tarp valstybių narių. Tai reiškia, 
kad kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms turėtų galėti teikti 
tarpvalstybines paslaugas, atstovauti kitose 
valstybėse narėse gyvenantiems arba 
įsisteigusiems teisių turėtojams ar teikti 
licencijas kitose valstybėse narėse 
gyvenantiems arba įsisteigusiems 
naudotojams;

Or. en
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Pagrindimas

Valstybių narių institucijos vis dar turėtų galėti patvirtinti kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos iki tol, kol jos pradeda veikti.

Pakeitimas 62
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) šia direktyva reglamentuojama tik 
tiek, kiek būtina norint įgyvendinti laisvą 
paslaugų judėjimą bendrojoje rinkoje. Ja 
nesikišama į priemones, kurių valstybės 
narės imasi pagal Bendrijos teisę, kad 
apsaugotų ir skatintų kultūrų ir kalbų 
įvairovę ir menininkams palankius 
socialinės politikos tikslus. Svarbesnių su 
viešuoju interesu susijusių priežasčių, 
kurios minimos tam tikrose šios direktyvos 
nuostatose, sąvoka išplėtota su SESV 43 ir 
49 straipsniais susijusioje Teisingumo 
Teismo praktikoje ir gali būti plėtojama 
toliau. Ji apima bent jau tokias šiai 
direktyvai svarbias priežastis: socialinės 
politikos tikslus, paslaugų gavėjų 
apsaugą, intelektinės nuosavybės 
apsaugą, kultūros politikos tikslus, 
nacionalinės kalbos vartojimo skatinimą 
ir nacionalinio istorinio ir kultūros 
paveldo išsaugojimą;

Or. de

Pakeitimas 63
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų veikimą, ypač jų skaidrumą ir 
atskaitomybę jų nariams ir teisių 
turėtojams, reglamentuojančios 
nacionalinės taisyklės labai skiriasi. Be 
sunkumų, su kuriais susiduria kitų šalių 
teisių turėtojai, naudodamiesi savo 
teisėmis, ir itin dažnai prastai valdomų 
surinktų pajamų, dėl kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų veikimo 
problemų mažėja autorių teisių ir gretutinių 
teisių naudojimo vidaus rinkoje 
veiksmingumas ir dėl to nukenčia 
asociacijų nariai, teisių turėtojai ir 
naudotojai. Dėl nepriklausomų teisių 
administravimo paslaugų teikėjų veikimo 
tokių sunkumų nekyla, nes jie atstovauja 
teisių turėtojams administruodami jų
teises komerciniu pagrindu, o teisių 
turėtojai nėra jų nariai;

(4) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų veikimą, ypač jų skaidrumą ir 
atskaitomybę jų nariams ir teisių 
turėtojams, reglamentuojančios 
nacionalinės taisyklės labai skiriasi. Be 
sunkumų, su kuriais susiduria kitų šalių 
teisių turėtojai, naudodamiesi savo 
teisėmis, ir itin dažnai prastai valdomų 
surinktų pajamų, dėl kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų veikimo 
problemų mažėja autorių teisių ir gretutinių 
teisių naudojimo vidaus rinkoje 
veiksmingumas ir dėl to nukenčia 
asociacijų nariai, teisių turėtojai ir 
naudotojai;

Or. en

Pakeitimas 64
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų veikimą, ypač jų skaidrumą ir 
atskaitomybę jų nariams ir teisių 
turėtojams, reglamentuojančios 
nacionalinės taisyklės labai skiriasi. Be 
sunkumų, su kuriais susiduria kitų šalių 
teisių turėtojai, naudodamiesi savo 
teisėmis, ir itin dažnai prastai valdomų 
surinktų pajamų, dėl kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų veikimo 
problemų mažėja autorių teisių ir gretutinių 
teisių naudojimo vidaus rinkoje 

(4) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų veikimą, ypač jų skaidrumą ir 
atskaitomybę jų nariams ir teisių 
turėtojams, reglamentuojančios 
nacionalinės taisyklės labai skiriasi. Be 
sunkumų, su kuriais susiduria kitų šalių 
teisių turėtojai, naudodamiesi savo 
teisėmis, ir itin dažnai prastai valdomų 
surinktų pajamų, dėl kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų veikimo 
problemų mažėja autorių teisių ir gretutinių 
teisių naudojimo vidaus rinkoje 
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veiksmingumas ir dėl to nukenčia 
asociacijų nariai, teisių turėtojai ir 
naudotojai. Dėl nepriklausomų teisių 
administravimo paslaugų teikėjų veikimo 
tokių sunkumų nekyla, nes jie atstovauja 
teisių turėtojams administruodami jų teises 
komerciniu pagrindu, o teisių turėtojai nėra 
jų nariai;

veiksmingumas ir dėl to nukenčia 
asociacijų nariai, teisių turėtojai ir 
naudotojai. Dėl nepriklausomų teisių 
administravimo paslaugų teikėjų veikimo 
tokių sunkumų nekyla, nes jie atstovauja 
teisių turėtojams administruodami jų teises 
komerciniu pagrindu, o teisių turėtojai nėra 
jų nariai, jei jie tiesiogiai nekonkuruoja su 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijomis teisių turėtojams mokėtinų 
sumų rinkimo ir paskirstymo srityse.
Tokiais atvejais nuosavybės kriterijai ir 
narių atliekama kontrolė nėra aktualūs;

Or. en

Pakeitimas 65
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant užtikrinti, kad kolektyviai 
administruojant autorių teises ir 
gretutinių teises šių teisių turėtojai galėtų 
visapusiškai pasinaudoti vidaus rinkos 
privalumais ir kad jų laisvė naudotis savo 
teisėmis nebūtų nederamai ribojama, 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų steigimo dokumentuose būtina 
numatyti deramas apsaugos priemones. 
Be to, pagal Direktyvą 2006/123/EB 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos, teikdamos administravimo 
paslaugas, neturėtų tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuoti teisių turėtojų 
dėl jų pilietybės, gyvenamosios arba 
įsisteigimo vietos;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 66
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant užtikrinti, kad kolektyviai 
administruojant autorių teises ir gretutinių 
teises šių teisių turėtojai galėtų visapusiškai 
pasinaudoti vidaus rinkos privalumais ir 
kad jų laisvė naudotis savo teisėmis nebūtų
nederamai ribojama, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų steigimo 
dokumentuose būtina numatyti deramas 
apsaugos priemones. Be to, pagal 
Direktyvą 2006/123/EB kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos, teikdamos 
administravimo paslaugas, neturėtų 
tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti 
teisių turėtojų dėl jų pilietybės, 
gyvenamosios arba įsisteigimo vietos;

(8) siekiant užtikrinti, kad kolektyviai 
administruojant autorių teises ir gretutinių 
teises šių teisių turėtojai galėtų visapusiškai 
pasinaudoti vidaus rinkos privalumais ir 
kad jų laisvė naudotis savo teisėmis nebūtų 
ribojama jokiomis aplinkybėmis, 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų steigimo dokumentuose būtina 
numatyti deramas apsaugos priemones. Be 
to, pagal Direktyvą 2006/123/EB 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos, teikdamos administravimo 
paslaugas, neturėtų tiesiogiai ar netiesiogiai 
diskriminuoti teisių turėtojų dėl jų 
pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo 
vietos. Reikia siekti, kad nebūtų jokios 
tiesioginės ar netiesioginės 
diskriminacijos dėl ankstesnių licencijų, 
repertuaro apimties ar numatomo pelno;

Or. de

Pagrindimas

Reikia siekti, kad nebūtų jokios tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos.

Pakeitimas 67
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) laisvė tarpvalstybiniu mastu teikti ir 
gauti kolektyvinio administravimo 
paslaugas reiškia, kad teisių turėtojai gali 
laisvai rinktis, kuri kolektyvinio teisių 

(9) laisvė tarpvalstybiniu mastu teikti ir 
gauti kolektyvinio administravimo 
paslaugas reiškia, kad teisių turėtojai gali 
laisvai rinktis, kuri kolektyvinio teisių 
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administravimo asociacija administruos jų 
teises (pvz., viešo atlikimo ar transliavimo 
teises) arba konkrečių kategorijų teises
(pvz., interaktyvus viešas paskelbimas), jei 
ta asociacija jau administruoja tokias teises 
arba teisių kategorijas. Vadinasi, teisių 
turėtojai gali lengvai atšaukti kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijai suteiktą 
įgaliojimą administruoti savo teises ar 
konkrečių kategorijų teises iš ir jas (ar dalį 
jų) patikėti ar perduoti kitai asociacijai ar 
kitam subjektui, nesvarbu, kurioje 
valstybėje narėje įsisteigusi asociacija ar 
gyvena teisių turėtojas arba kurios 
valstybės narės piliečiai jie yra. Įvairių 
rūšių kūrinius ir kitus objektus, pvz., 
literatūros, muzikos ar fotografijos 
kūrinius, administruojančios kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos taip pat 
turėtų suteikti tokias lanksčias galimybes 
teisių turėtojams įvairių rūšių kūrinių ir 
kitų objektų administravimo atžvilgiu.
Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos turėtų pranešti teisių turėtojams 
apie tokį pasirinkimą ir suteikti jiems kuo 
palankesnes galimybes tuo pasinaudoti.
Galiausiai šia direktyva neturėtų būti
ribojama teisių turėtojų galimybė
individualiai administruoti savo teises, taip 
pat ir nekomercinio naudojimo atvejais;

administravimo asociacija administruos jų 
teises (pvz., viešo atlikimo ar transliavimo 
teises) arba konkrečių kategorijų teises
(pvz., interaktyvus viešas paskelbimas), jei 
ta asociacija jau administruoja tokias teises 
arba teisių kategorijas. Vadinasi, teisių 
turėtojai gali lengvai atšaukti kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijai suteiktą 
įgaliojimą administruoti savo teises ar 
konkrečių kategorijų teises iš ir jas (ar dalį 
jų) patikėti ar perduoti kitai asociacijai ar 
kitam subjektui, nesvarbu, kurioje 
valstybėje narėje įsisteigusi asociacija ar 
gyvena teisių turėtojas arba kurios 
valstybės narės piliečiai jie yra. Įvairių 
rūšių kūrinius ir kitus objektus, pvz., 
literatūros, muzikos ar fotografijos 
kūrinius, administruojančios kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos taip pat 
turėtų suteikti tokias lanksčias galimybes 
teisių turėtojams įvairių rūšių kūrinių ir 
kitų objektų administravimo atžvilgiu.
Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos turėtų pranešti teisių turėtojams 
apie tokį pasirinkimą ir suteikti jiems kuo 
palankesnes galimybes tuo pasinaudoti.
Galiausiai šia direktyva turėtų būti
apsaugomos ir didinamos teisių turėtojų
galimybės individualiai administruoti savo 
teises, taip pat ir nekomercinio naudojimo 
atvejais;

Or. de

Pagrindimas

Direktyva turėtų padėti padidinti apsaugą.

Pakeitimas 68
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) individualus naudojimasis 
išimtinėmis turtinėmis teisėmis (dažnai 
taip būna garso ir vaizdo sektoriuje) taip 
pat atitinka vidaus rinkos tikslus, nes 
gamintojui konsoliduoja naudojimo teises 
ir tokiu būdu mažina susiskaldymo 
galimybes;

Or. en

Pakeitimas 69
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) įgyvendinant direktyvos nuostatas 
turi būti atsižvelgiama į kiekvieno 
sektoriaus ypatybes. Ypač direktyvoje turi 
būti atsižvelgiama į tai, kad 
audiovizualiniame sektoriuje, kuriame 
paprastai autorių ir įrašų gamintojų 
santykiai yra nelygiaverčiai, kolektyvinis 
teisių administravimas yra dažniausiai 
naudojamas būdas užtikrinti tinkamą 
atlyginimą autoriams. Todėl 
audiovizualinėje srityje autorių teises 
administruojančios kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos turi galėti 
numatyti grupinį leidimą administruoti 
teises, jų neskirstant į kategorijas. Joms 
taip pat turi būti leidžiama reglamentuoti 
autorių įgaliojimų atšaukimo sąlygas tiek, 
kiek tai būtina siekiant užtikrinti jų misiją 
bendrai dalytis administravimo išlaidas 
teikiant naudą visiems autoriams, 
kultūrinės įvairovės gynimą ir skatinimą 
ir visų naudotojų teisinį saugumą;

Or. fr
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Pakeitimas 70
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų narystė turėtų būti pagrįsta 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais; tai taip pat taikoma leidėjams, 
kurie pagal teisių naudojimo susitarimą turi 
teisę gauti dalį pajamų už teisių, kurias 
administruoja kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos, naudojimą ir 
šias pajamas iš asociacijų rinkti;

(10) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų narystė turėtų būti pagrįsta 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais; tai taip pat taikoma teisių 
turėtojų asociacijoms, pvz., kitoms 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms ar teisių turėtojų sąjungoms, 
ir leidėjams, kurie pagal teisių naudojimo 
susitarimą turi teisę gauti dalį pajamų už 
teisių, kurias administruoja kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos, 
naudojimą ir šias pajamas iš asociacijų 
rinkti;

Or. en

Pakeitimas 71
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos turi veikti iš esmės paisydamos 
savo narių interesų. Todėl svarbu nustatyti 
sistemas, kurios sudarytų galimybes 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų nariams naudotis narių teisėmis 
ir dalyvauti asociacijų sprendimų priėmimo 
procese. Sprendimų priėmimo procese
įvairių kategorijų nariams turėtų būti 
atstovaujama teisingai ir proporcingai. Be 
nuostatų dėl visuotinio susirinkimo
tvarkos, kolektyvinio teisių 

(11) kolektyvinio valdymo organizacijos 
turėtų veikti iš esmės paisydamos 
kolektyvinių teisių turėtojų, kuriuos jos 
atstovauja, interesų. Todėl svarbu nustatyti 
sistemas, kurios sudarytų galimybes 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų nariams naudotis narių teisėmis 
ir dalyvauti asociacijų sprendimų priėmimo 
procese. Sprendimų priėmimo procese
įvairių kategorijų nariams, pvz., 
prodiuseriams ar atlikėjams, turėtų būti 
atstovaujama teisingai ir proporcingai. Be 
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administravimo asociacijos narių 
visuotinio susirinkimo taisyklės gali būti 
ne tokios veiksmingos. Todėl būtina 
užtikrinti, kad visuotinis susirinkimas būtų 
šaukiamas reguliariai, bent kartą per metus, 
ir kad svarbiausi kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos sprendimai 
būtų priimami visuotiniame susirinkime;

nuostatų dėl visuotinės asamblėjos tvarkos, 
kolektyvinio valdymo organizacijų narių 
visuotinės asamblėjos taisyklės turėtų būti 
ne tokios veiksmingos. Todėl būtina 
užtikrinti, kad visuotinė asamblėja būtų 
šaukiama reguliariai, bent kartą per metus, 
ir kad svarbiausi kolektyvinio valdymo 
organizacijos sprendimai būtų priimami 
visuotinėje asamblėjoje;

Or. en

Pakeitimas 72
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų nariai turėtų turėti galimybę 
dalyvauti ir balsuoti visuotiniame 
susirinkime, o naudojimuisi šiomis 
teisėmis gali būti taikomi tik teisingi ir 
proporcingi apribojimai. Naudotis balso 
teise turėtų būti paprasta;

(12) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų nariai turėtų turėti galimybę 
dalyvauti ir balsuoti visuotiniame 
susirinkime, o naudojimuisi šiomis 
teisėmis gali būti taikomi tik teisingi ir 
proporcingi apribojimai. Naudotis balso 
teise turėtų būti paprasta ir, jei įmanoma, 
pasinaudojant elektroninėmis 
priemonėmis;

Or. de

Pakeitimas 73
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų nariai turėtų turėti galimybę 
dalyvauti ir balsuoti visuotiniame 
susirinkime, o naudojimuisi šiomis 

(12) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų nariai turi galimybę dalyvauti ir 
balsuoti visuotiniame susirinkime,
Naudotis balso teise ir teise būti kandidatu
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teisėmis gali būti taikomi tik teisingi ir 
proporcingi apribojimai. Naudotis balso 
teise turėtų būti paprasta;

turėtų būti paprasta visiems;

Or. de

Pagrindimas

Neturi būti skirtingų narių kategorijų, visi nariai turėtų turėti vienodą visuotinę balso teisę ir 
paprastai ja naudotis.

Pakeitimas 74
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nariams turėtų būti leista dalyvauti 
stebint kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų valdymą. Tam, atsižvelgdamos į 
savo organizacinę struktūrą, kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos turėtų
įsteigti tinkamą priežiūros funkciją 
atliekantį organą, kuriame būtų 
atstovaujama asociacijos nariams. Siekiant 
neužkrauti pernelyg didelės naštos 
mažesnėms kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms ir užtikrinti, 
kad šioje direktyvoje nustatomi 
įpareigojimai būtų proporcingi, valstybės 
narės turėtų turėti galimybę atleisti 
mažiausias asociacijas nuo reikalavimo 
įsteigti priežiūros funkciją atliekantį 
organą, jei, jų nuomone, tai būtina;

(13) nariams turėtų būti leista dalyvauti 
stebint kolektyvinio valdymo organizacijų
valdymą. Tam, atsižvelgdamos į savo 
organizacinę struktūrą, kolektyvinio 
valdymo organizacijos turėtų įsteigti 
tinkamą priežiūros funkciją atliekantį 
organą, kuriame būtų atstovaujama 
asociacijos nariams. Siekiant neužkrauti 
pernelyg didelės naštos mažesnėms 
kolektyvinio valdymo organizacijoms, 
atsižvelgiant į geresnio reglamentavimo 
įsipareigojimus, ir užtikrinti, kad šioje 
direktyvoje nustatomi įpareigojimai būtų 
proporcingi, valstybės narės turėtų atleisti 
mažiausias kolektyvinio valdymo 
organizacijas nuo reikalavimo įsteigti 
priežiūros funkciją atliekantį organą;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į geresnį reguliavimą ir Komisijos įsipareigojimus, valstybėms narėms 
leidžiama itin mažiems subjektams netaikyti tam tikrų, galimai apsunkinančių reikalavimų.
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Pakeitimas 75
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nariams turėtų būti leista dalyvauti 
stebint kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų valdymą. Tam, atsižvelgdamos į 
savo organizacinę struktūrą, kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos turėtų 
įsteigti tinkamą priežiūros funkciją 
atliekantį organą, kuriame būtų 
atstovaujama asociacijos nariams. Siekiant 
neužkrauti pernelyg didelės naštos 
mažesnėms kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms ir užtikrinti, 
kad šioje direktyvoje nustatomi 
įpareigojimai būtų proporcingi, valstybės 
narės turėtų turėti galimybę atleisti 
mažiausias asociacijas nuo reikalavimo 
įsteigti priežiūros funkciją atliekantį 
organą, jei, jų nuomone, tai būtina;

(13) nariams turėtų būti leista dalyvauti 
stebint kolektyvinio valdymo organizacijų
valdymą. Tam, atsižvelgdamos į savo 
organizacinę struktūrą, kolektyvinio 
valdymo organizacijos turėtų įsteigti 
tinkamą priežiūros funkciją atliekantį 
organą, kuriame būtų vienodai 
atstovaujama skirtingų kategorijų 
asociacijos nariams. Siekiant neužkrauti 
pernelyg didelės naštos mažesnėms 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms ir užtikrinti, kad šioje 
direktyvoje nustatomi įpareigojimai būtų 
proporcingi, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę atleisti mažiausias asociacijas 
nuo reikalavimo įsteigti priežiūros funkciją 
atliekantį organą, jei, jų nuomone, tai 
būtina;

Or. en

Pakeitimas 76
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) tais atvejais, kai teisių turėtojams 
mokėtinų sumų paskirstyti neįmanoma, 
nes kolektyvinio valdymo organizacija 
nesugebėjo nustatyti teisių turėtojų 
tapatybės ir vietos, kolektyvinio valdymo 
organizacijoms galėtų kilti paskata 
kruopščiai neieškoti atitinkamų teisių 
turėtojų, jei joms būtų leidžiama pasilikti 
pinigus ir naudoti juos kitiems tikslams, 
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jei nesugebėtų rasti teisių turėtojų. 
Kadangi už kultūros politiką visų pirma 
atsakingos valstybės narės, būtų tinkama 
pinigus, kurie negali būti paskirstyti, 
sumokėti į valstybės narės, kurioje pinigai 
surinkti, specialiai šiam tikslui sukurtą ir 
jos valdomą fondą. Vėliau šis fondas būtų 
atsakingas spręsti visas atsiradusių teisių 
turėtojų pretenzijas. Be to, kiekviena 
valstybė narė nuspręstų, kaip susijusiems 
tikslams naudoti šiame fonde esančius 
pinigus, pvz., sumokėti atsiradusiems 
teisių turėtojams pagal Direktyvą 
2012/28/ES dėl tam tikro leistino 
nenustatytų autorių teisių kūrinių 
naudojimo, skaitmeninti kultūrinį paveldą 
ir jį atkurti, taip pat skatinti kultūros 
įvairovę;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 12 straipsnio 2 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 77
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kadangi teisių turėtojai turi teisę gauti 
atlyginimą už jų teisių naudojimą, svarbu, 
kad dėl visų atskaitymų, išskyrus 
administravimo mokesčius ar privalomus 
pagal nacionalinę teisę atskaitymus, spręstų 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų nariai ir kad asociacijos skaidriai 
atskleistų teisių turėtojams tokius 
atskaitymus reglamentuojančias taisykles. 
Visi teisių turėtojai turėtų turėti vienodas 
galimybes naudotis visomis socialinėmis, 
kultūros ar švietimo paslaugomis, 
finansuojamomis šių atskaitymų lėšomis. 

(16) kadangi teisių turėtojai turi teisę gauti 
atlyginimą už jų teisių naudojimą, svarbu, 
kad dėl visų atskaitymų, išskyrus 
administravimo mokesčius, pvz., 
atskaitymai socialiniais, kultūriniais ar 
švietimo tikslais, ar privalomus pagal 
nacionalinę teisę atskaitymus, spręstų 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų nariai ir kad asociacijos skaidriai 
atskleistų teisių turėtojams tokius 
atskaitymus reglamentuojančias taisykles. 
Visi teisių turėtojai turėtų turėti vienodas 
galimybes naudotis visomis socialinėmis, 
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Tačiau šia direktyva neturėtų būti daromas 
poveikis tiems nacionalinės teisės 
aspektams, kurie šia direktyva 
nereglamentuojami;

kultūros ar švietimo paslaugomis, 
finansuojamomis šių atskaitymų lėšomis. 
Tačiau šia direktyva neturėtų būti daromas 
poveikis tiems nacionalinės teisės 
aspektams, kurie šia direktyva 
nereglamentuojami;

Or. en

Pakeitimas 78
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kadangi teisių turėtojai turi teisę gauti 
atlyginimą už jų teisių naudojimą, svarbu, 
kad dėl visų atskaitymų, išskyrus 
administravimo mokesčius ar privalomus 
pagal nacionalinę teisę atskaitymus,
spręstų kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų nariai ir kad asociacijos skaidriai 
atskleistų teisių turėtojams tokius 
atskaitymus reglamentuojančias taisykles.
Visi teisių turėtojai turėtų turėti vienodas 
galimybes naudotis visomis socialinėmis, 
kultūros ar švietimo paslaugomis, 
finansuojamomis šių atskaitymų lėšomis.
Tačiau šia direktyva neturėtų būti daromas 
poveikis tiems nacionalinės teisės 
aspektams, kurie šia direktyva 
nereglamentuojami;

(16) kadangi teisių turėtojai turi teisę gauti 
atlyginimą už jų teisių naudojimą, svarbu, 
kad dėl visų atskaitymų spręstų visi
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų nariai ir kad asociacijos skaidriai
nustatytų ir atskleistų teisių turėtojams 
tokius atskaitymus reglamentuojančias 
taisykles. Visi teisių turėtojai turėtų turėti 
vienodas galimybes bet kuriuo metu ir 
paprastai naudotis visomis socialinėmis, 
kultūros ar švietimo paslaugomis, 
finansuojamomis šių atskaitymų lėšomis.
Tačiau šia direktyva neturėtų būti daromas 
poveikis tiems nacionalinės teisės 
aspektams, kurie šia direktyva 
nereglamentuojami;

Or. de

Pakeitimas 79
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) kolektyvinio valdymo organizacijos 
gali bendradarbiauti, siekdamos 
suvienodinti procedūras, didinti 
skaidrumą ir išvengti atvejų, kai 
naudotojai gauna daugiau negu vieną 
sąskaitą už tas pačias teises į tuos pačius 
kūrinius. Bendradarbiavimo, kuris apima 
informacijos apie licenzijas kaupimą, 
bendrą duomenų bazę ir bendrų sąskaitų 
rengimą, ekonominę naudą reikia giliau 
įvertinti;

Or. en

Pakeitimas 80
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos ir naudotojai taip pat turėtų 
nustatyti komunikacijos procedūras, kad 
naudotojai galėtų teikti būtiną 
informaciją apie licencijų naudojimą ir 
kiek įmanoma tiksliai informuoti apie 
faktinį kūrinių, kuriems suteikta licencija, 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 81
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant padidinti teisių turėtojų, 
naudotojų ir kitų kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų pasitikėjimą 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų teikiamomis administravimo 
paslaugomis, turėtų būti reikalaujama, kad 
visos asociacijos nustatytų konkrečias 
skaidrumo priemones. Taigi visos 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos turėtų pranešti atskiriems teisių
turėtojams apie jiems sumokėtas sumas ir 
atitinkamus atskaitymus. Taip pat 
asociacijos turėtų būti įpareigotos teikti 
pakankamai informacijos, įskaitant 
finansinę informaciją, kitoms kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijoms, kurių 
teises jos administruoja pagal atstovavimo 
susitarimus. Kiekviena kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija taip pat turėtų 
viešai paskelbti pakankamai informacijos, 
kad teisių turėtojai, naudotojai ir kitos 
asociacijos suprastų, kokia yra asociacijos 
struktūra ir kaip ji vykdo savo veiklą. Visų 
pirma, kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos turėtų atskleisti teisių 
turėtojams, naudotojams ir kitoms 
asociacijoms savo repertuaro apimtį ir 
mokesčiams, atskaitymams bei tarifams 
taikomas taisykles;

(19) siekiant padidinti teisių turėtojų, 
naudotojų ir kitų kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų pasitikėjimą 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų teikiamomis administravimo 
paslaugomis, turėtų būti reikalaujama, kad 
visos asociacijos nustatytų konkrečias 
skaidrumo priemones. Taigi visos 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos turėtų pranešti atskiriems teisių 
turėtojams apie jiems sumokėtas sumas ir 
atitinkamus atskaitymus. Taip pat 
asociacijos turėtų būti įpareigotos teikti 
pakankamai informacijos, įskaitant 
finansinę informaciją, kitoms kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijoms, kurių 
teises jos administruoja pagal atstovavimo 
susitarimus. Kiekviena kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija taip pat turėtų 
viešai paskelbti pakankamai informacijos, 
kad teisių turėtojai, naudotojai, kitos 
asociacijos ir visuomenė suprastų, kokia 
yra asociacijos struktūra ir kaip ji vykdo 
savo veiklą. Visų pirma, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos turėtų atskleisti 
teisių turėtojams, naudotojams ir kitoms 
asociacijoms savo repertuaro apimtį ir 
mokesčiams, atskaitymams bei tarifams 
taikomas taisykles ir sudaryti visuomenei 
galimybes su tuo susipažinti;

Or. de

Pakeitimas 82
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant užtikrinti, kad teisių turėtojai 
turėtų galimybę stebėti jiems

(20) siekiant užtikrinti, kad teisių turėtojai 
turėtų galimybę stebėti jiems 
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atstovaujančių kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų veiklą ir ją 
lyginti, asociacijos turėtų skelbti metinę 
skaidrumo ataskaitą, kurioje būtų 
pateikiama palyginama audituota finansinė 
informacija apie konkrečias asociacijų
veiklos sritis. Asociacijos taip pat turėtų 
viešai paskelbti specialią metinę ataskaitą 
dėl socialinėms, kultūros ir švietimo 
paslaugoms panaudotų lėšų. Siekiant 
neužkrauti pernelyg didelės naštos
mažesnėms kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms ir užtikrinti, 
kad šioje direktyvoje nustatomi 
įpareigojimai būtų proporcingi, valstybės 
narės turėtų turėti galimybę atleisti 
mažiausias asociacijas nuo tam tikrų 
skaidrumo įpareigojimų, jei, jų nuomone, 
tai būtina;

atstovaujančių kolektyvinio valdymo 
organizacijų veiklą ir ją lyginti, 
kolektyvinio valdymo organizacijos turėtų 
skelbti metinę skaidrumo ataskaitą, kurioje 
būtų pateikiama palyginama audituota 
finansinė informacija apie konkrečias 
kolektyvinio valdymo organizacijų veiklos 
sritis. Kolektyvinio valdymo organizacijos 
taip pat turėtų viešai paskelbti specialią 
metinę ataskaitą dėl socialinėms, kultūros 
ir švietimo paslaugoms panaudotų lėšų. 
Siekiant neužkrauti pernelyg didelės naštos
mažesnėms kolektyvinio valdymo
organizacijoms, atsižvelgiant į geresnio 
reglamentavimo įsipareigojimus, ir 
užtikrinti, kad šioje direktyvoje nustatomi 
įpareigojimai būtų proporcingi, valstybės 
narės turėtų atleisti mažiausias 
kolektyvinio valdymo organizacijas nuo 
reikalavimo įsteigti priežiūros funkciją 
atliekantį organą;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į geresnį reguliavimą ir Komisijos įsipareigojimus, valstybėms narėms 
leidžiama itin mažiems subjektams netaikyti tam tikrų, galimai apsunkinančių reikalavimų.

Pakeitimas 83
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) ši direktyva nedaro poveikio 
valstybių narių nuostatoms dėl teisių 
valdymo, pavyzdžiui, dėl išplėstinių 
kolektyvinių licencijų, privalomų 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijų ir atstovavimo ar teisių 
perdavimo teisinių prezumpcijų, jeigu tos 
nuostatos atitinka Sąjungos teisę ir 
Sąjungos bei valstybių narių tarptautinius 
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įsipareigojimus. Privalomo kolektyvinio 
visų atitinkamos teisių kategorijos arba 
turinio pobūdžio darbų administravimo 
atveju prievolė skelbti repertuarą 
nebūtina, jei įgaliojimai suteikti tik 
vienam;

Or. en

Pakeitimas 84
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) nors internete sienos neegzistuoja, 
internetinių muzikos paslaugų rinka ES vis 
dar yra susiskaidžiusi, o bendroji rinka dar 
nėra visiškai sukurta. Sudėtingas ir painus 
kolektyvinis teisių administravimas 
Europoje ir su juo susijusios problemos 
neretai dar labiau gilina Europos 
internetinių muzikos paslaugų 
skaitmeninės rinkos susiskaidymą. Ši 
padėtis akivaizdžiai nesuderinama su 
sparčiai augančia prieigos prie 
skaitmeninio turinio ir susijusių naujoviškų 
paslaugų paklausa, taip pat ir už valstybių 
sienų;

(22) nors internete sienos neegzistuoja, 
internetinių muzikos paslaugų rinka ES vis 
dar yra susiskaidžiusi, o bendroji rinka dar 
nėra visiškai sukurta. Sudėtingas ir painus 
kolektyvinis teisių administravimas 
Europoje ir su juo susijusios problemos 
neretai dar labiau gilina Europos 
internetinių muzikos paslaugų 
skaitmeninės rinkos susiskaidymą. Ši 
padėtis akivaizdžiai nesuderinama su 
sparčiai augančia prieigos prie 
skaitmeninio turinio ir susijusių naujoviškų 
paslaugų paklausa, taip pat ir už valstybių 
sienų. Taigi informacinių technologijų 
galimybės neišnaudojamos ir vartotojams 
neleidžiama naudotis tikrai bendra 
muzikos rinka be sienų. Todėl labai svarbi 
pažanga siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes prekes ir paslaugas teikti 
fiziškai ir skaitmeninėje erdvėje;

Or. en

Pakeitimas 85
Sabine Verheyen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) daugiateritorių ir daugelio 
repertuarų licencijų muzikos kūriniams 
internete teikimas ir sąžiningo bei 
pakankamo atlyginimo teisių turėtojams 
užtikrinimas, už kurį atsakingos 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos, atitinka Europos Sąjungos 
ir jos piliečių ekonominius ir kultūrinius 
interesus. Tarpvalstybinis kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijų 
bendradarbiavimas arba jų licencijavimo 
veiklos sutelkimas siekiant atitinkamus 
vienas kitą papildančius repertuarus 
sujungti į fondą neišvengiamas siekiant 
sukurti veiksmingą daugiateritorių ir 
daugelio repertuarų licencijų muzikos 
kūriniams internete sistemą ir kad ši 
sistema veiktų;

Or. en

Pakeitimas 86
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) internetiniame muzikos sektoriuje, kur 
vis dar įprastas kolektyvinis autorių teisių 
administravimas teritoriniu pagrindu, ypač 
svarbu sudaryti palankias sąlygas kuo 
veiksmingesniam kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų licencijų 
teikimui vis labiau tarpvalstybiniu mastu. 
Todėl tikslinga numatyti taisykles, 
kuriomis būtų suderintos kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijų vykdomo 
kolektyvinio daugiateritorių licencijų 
naudoti autorių muzikos kūrinius internete 

(24) internetiniame muzikos sektoriuje, kur 
vis dar įprastas kolektyvinis autorių teisių 
administravimas teritoriniu pagrindu, ypač 
svarbu sudaryti palankias sąlygas kuo 
veiksmingesniam kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijų licencijų 
teikimui vis labiau tarpvalstybiniu mastu. 
Todėl tikslinga numatyti taisykles, 
kuriomis būtų suderintos kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijų
vykdomo kolektyvinio daugiateritorių 
licencijų naudoti autorių muzikos kūrinius 
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teikimo pagrindinės sąlygos. Šiomis 
nuostatomis turėtų būti užtikrinama 
minimali reikalinga kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų teikiamų 
tarpvalstybinių paslaugų kokybė, visų 
pirma atstovaujamo repertuaro skaidrumo 
ir su teisių naudojimu susijusio kapitalo 
judėjimo tikslumo atžvilgiu. Be to, turėtų 
būti nustatyta sistema, kuri palengvintų 
savanorišką muzikos repertuaro jungimą ir 
taip sumažintų licencijų, kurių naudotojui 
reikia daugiateritorei paslaugai teikti, 
skaičių. Šiomis nuostatomis kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijai turėtų 
būti suteikta teisė prašyti kitos asociacijos
atstovauti jos repertuarui daugelyje 
teritorijų tokiais atvejais, kai ji pati 
reikalavimų atitikti negali. Jei paprašytoji 
asociacija jungia repertuarus arba siūlo 
teikti ar teikia daugiateritores licencijas, ji 
turėtų būti įpareigota prisiimti 
prašančiosios asociacijos įgaliojimą. 
Plėtojant teisiškas internetines muzikos 
paslaugas visoje Sąjungoje taip pat būtų 
prisidedama prie kovos su piratavimu;

internete teikimo pagrindinės sąlygos, taip 
suteikiant vartotojams daugiau 
pasirinkimo galimybių ir toliau kuriant 
bendrąją skaitmeninio turinio rinką. 
Šiomis nuostatomis turėtų būti užtikrinama 
minimali reikalinga kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijų teikiamų
tarpvalstybinių paslaugų kokybė, visų 
pirma atstovaujamo repertuaro skaidrumo 
ir su teisių naudojimu susijusio kapitalo 
judėjimo tikslumo atžvilgiu. Be to, turėtų 
būti nustatyta sistema, kuri palengvintų 
savanorišką muzikos repertuaro jungimą ir 
taip sumažintų licencijų, kurių naudotojui 
reikia daugiateritorei paslaugai teikti, 
skaičių. Šiomis nuostatomis kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijai turėtų 
būti suteikta teisė prašyti kitos 
organizacijos atstovauti jos repertuarui 
daugelyje teritorijų tokiais atvejais, kai ji 
pati reikalavimų atitikti negali. Jei 
paprašytoji asociacija jungia repertuarus 
arba siūlo teikti ar teikia daugiateritores 
licencijas, ji turėtų būti įpareigota prisiimti 
prašančiosios asociacijos įgaliojimą. 
Plėtojant teisiškas internetines muzikos 
paslaugas visoje Sąjungoje taip pat būtų 
prisidedama prie kovos su piratavimu;

Or. en

Pakeitimas 87
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) internetiniame muzikos sektoriuje, 
kur vis dar įprastas kolektyvinis autorių 
teisių administravimas teritoriniu pagrindu,
ypač svarbu sudaryti palankias sąlygas kuo 
veiksmingesniam kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų licencijų 
teikimui vis labiau tarpvalstybiniu mastu.

(24) priešingai nei kituose kūrybiniuose 
sektoriuose, kur tiesioginių licencijų 
vaidmuo svarbesnis, muzikos sektoriuje 
vis dar įprastas kolektyvinis autorių teisių 
administravimas teritoriniu pagrindu. 
Todėl ypač svarbu sudaryti palankias 
sąlygas kuo veiksmingesniam kolektyvinio 
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Todėl tikslinga numatyti taisykles, 
kuriomis būtų suderintos kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijų vykdomo 
kolektyvinio daugiateritorių licencijų 
naudoti autorių muzikos kūrinius internete 
teikimo pagrindinės sąlygos. Šiomis 
nuostatomis turėtų būti užtikrinama 
minimali reikalinga kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų teikiamų 
tarpvalstybinių paslaugų kokybė, visų 
pirma atstovaujamo repertuaro skaidrumo 
ir su teisių naudojimu susijusio kapitalo 
judėjimo tikslumo atžvilgiu. Be to, turėtų 
būti nustatyta sistema, kuri palengvintų 
savanorišką muzikos repertuaro jungimą ir 
taip sumažintų licencijų, kurių naudotojui 
reikia daugiateritorei paslaugai teikti, 
skaičių. Šiomis nuostatomis kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijai turėtų 
būti suteikta teisė prašyti kitos asociacijos 
atstovauti jos repertuarui daugelyje 
teritorijų tokiais atvejais, kai ji pati 
reikalavimų atitikti negali. Jei paprašytoji 
asociacija jungia repertuarus arba siūlo 
teikti ar teikia daugiateritores licencijas, ji 
turėtų būti įpareigota prisiimti 
prašančiosios asociacijos įgaliojimą.
Plėtojant teisiškas internetines muzikos 
paslaugas visoje Sąjungoje taip pat būtų 
prisidedama prie kovos su piratavimu;

teisių administravimo asociacijų licencijų 
teikimui vis labiau tarpvalstybiniu mastu.
Todėl tikslinga numatyti taisykles, 
kuriomis būtų suderintos kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijų vykdomo 
kolektyvinio daugiateritorių licencijų 
naudoti autorių muzikos kūrinius internete 
teikimo pagrindinės sąlygos. Šiomis 
nuostatomis turėtų būti užtikrinama 
minimali reikalinga kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų teikiamų 
tarpvalstybinių paslaugų kokybė, visų 
pirma atstovaujamo repertuaro skaidrumo 
ir su teisių naudojimu susijusio kapitalo 
judėjimo tikslumo atžvilgiu. Be to, turėtų 
būti nustatyta sistema, kuri palengvintų 
savanorišką muzikos repertuaro jungimą ir 
taip sumažintų licencijų, kurių naudotojui 
reikia daugiateritorei paslaugai teikti, 
skaičių. Šiomis nuostatomis kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijai turėtų 
būti suteikta teisė prašyti kitos asociacijos 
atstovauti jos repertuarui daugelyje
teritorijų tokiais atvejais, kai ji pati 
reikalavimų atitikti negali. Jei paprašytoji 
asociacija jungia repertuarus arba siūlo 
teikti ar teikia daugiateritores licencijas, ji 
turėtų būti įpareigota prisiimti 
prašančiosios asociacijos įgaliojimą.
Plėtojant teisiškas internetines muzikos 
paslaugas visoje Sąjungoje taip pat būtų 
prisidedama prie kovos su piratavimu;

Or. en

Pakeitimas 88
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) transliuojančiosios organizacijos, 
transliuodamos savo televizijos ir radijo 
programas, kuriose naudojami muzikos 

(35) transliuojančiosios organizacijos, 
transliuodamos savo televizijos ir radijo 
programas, kuriose naudojami muzikos 
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kūriniai, paprastai naudojasi iš vietos 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos gauta licencija. Tokia licencija 
dažnai suteikiama tik transliavimui. 
Siekiant tokias televizijos ar radijo 
programas taip pat transliuoti internete, 
būtų reikalinga licencija naudoti muzikos 
kūrinius internete. Kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos teikti licencijas
naudoti muzikos kūrinius internete, 
tiesiogiai ar vėliau transliuojant televizijos 
ir radijo programas internete, būtina 
nustatyti nukrypti nuo taisyklių, kurios 
kitais atvejais būtų taikomos teikiant 
daugiateritores licencijas naudoti muzikos 
kūrinius internete, leidžiančią nuostatą.
Tokios nukrypti leidžiančios nuostatos 
taikymo sritis turėtų apimti tik tai, kas 
reikalinga suteikiant prieigą prie televizijos 
ir radijo programų internete ir prie 
medžiagos, kuri aiškiai susijusi su 
pirmine transliacija ar nuo jos priklauso 
ir buvo sukurta siekiant tą televizijos ar 
radijo programą papildyti, apžvelgti ar 
peržiūrėti. Šia nukrypti leidžiančia neturėtų 
būti iškreipiama konkurencija su kitomis 
paslaugomis, kuriomis vartotojams 
suteikiama prieiga prie atskirų muzikos ir 
garso bei vaizdo kūrinių internete, ar 
skatinama vykdyti konkurenciją ribojančią 
veiklą, pvz., pasidalyti rinką ar klientus, 
taip pažeidžiant Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 101 ar 102 straipsnius;

kūriniai, paprastai naudojasi iš vietos 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos gauta licencija. Siekiant tokias 
televizijos ar radijo programas taip pat 
transliuoti internete, būtų reikalinga 
licencija naudoti muzikos kūrinius 
internete. Kad būtų sudarytos palankesnės 
sąlygos teikti licencijas, kuriomis siekiama 
padaryti muzikos kūrinius prieinamus
internete, tiesiogiai ar vėliau transliuojant 
televizijos ir radijo programas internete, 
būtina nustatyti nukrypti nuo taisyklių, 
kurios kitais atvejais būtų taikomos teikiant 
daugiateritores licencijas naudoti muzikos 
kūrinius internete, leidžiančią nuostatą.
Tokios nukrypti leidžiančios nuostatos 
taikymo sritis turėtų apimti tik tai, kas 
reikalinga suteikiant prieigą prie televizijos 
ir radijo programų internete, ir su 
linijinėmis transliavimo paslaugomis 
susijusius pasiūlymus internete. Šia 
nukrypti leidžiančia neturėtų būti 
iškreipiama konkurencija su kitomis 
paslaugomis, kuriomis vartotojams 
suteikiama prieiga prie atskirų muzikos ir 
garso bei vaizdo kūrinių internete, ar 
skatinama vykdyti konkurenciją ribojančią 
veiklą, pvz., pasidalyti rinką ar klientus, 
taip pažeidžiant Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 101 ar 102 straipsnius;

Or. de

Pakeitimas 89
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) būtina užtikrinti veiksmingą pagal šią 
direktyvą priimtų nacionalinės teisės 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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nuostatų vykdymą. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos turėtų suteikti 
savo nariams galimybę naudotis 
specialiomis skundų nagrinėjimo ir ginčų 
sprendimo procedūromis. Kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos 
atstovaujamiems teisių turėtojams taip pat 
turėtų būti suteikta galimybė naudotis 
šiomis procedūromis. Taip pat tikslinga 
užtikrinti, kad valstybės narės turėtų 
nepriklausomas, nešališkas ir veiksmingas 
ginčų sprendimo įstaigas, pajėgias spręsti 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų ir naudotojų komercinius ginčus 
dėl esančių ar siūlomų licencijų teikimo 
sąlygų ar atsisakymo šias licencijas teikti. 
Be to, jei nepriklausomos ir nešališkos 
ginčų sprendimo įstaigos greitai ir 
veiksmingai kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų ginčų nespręstų, 
galėtų sumažėti daugiateritorių licencijų 
naudoti muzikos kūrinius internete teikimo 
taisyklių veiksmingumas. Todėl tikslinga, 
nepažeidžiant teisės kreiptis į teismą, 
nustatyti lengvai prieinamą, veiksmingą ir 
nešališką neteisminę tvarką spręsti 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų ir internetinių muzikos paslaugų 
teikėjų, teisių turėtojų ar kitų kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijų 
nesutarimams;

Or. en

Pakeitimas 90
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) šia direktyva nepažeidžiamos 
pagrindinės teisės ir principai, įtvirtinti 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Dėl šioje direktyvoje nustatyto 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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reikalavimo, kad nariams, teisių 
turėtojams, naudotojams ir kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijoms turėtų 
būti suteikiama galimybė naudotis ginčų 
sprendimo mechanizmais, šalims neturėtų 
būti trukdoma pasinaudoti Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 
įtvirtinta teise kreiptis į teismą;

Or. en

Pakeitimas 91
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) šios direktyvos nuostatomis 
nepažeidžiamos konkurencijos teisės ar 
kitų atitinkamų sričių teisės, įskaitant 
konfidencialumą, verslo paslaptis, 
privatumą, prieigą prie dokumentų, 
sutarčių teisę, tarptautinę privatinę teisę, 
susijusios su įstatymų kolizija ir teismų 
jurisdikcija, taisyklės;

(43) šios direktyvos nuostatomis 
nepažeidžiamos konkurencijos teisės ar 
kitų atitinkamų sričių teisės, įskaitant 
konfidencialumą (visų pirma 
individualiosios sutartys ir 
konfidencialumo susitarimai), verslo 
paslaptis, privatumą, prieigą prie 
dokumentų, sutarčių teisę, tarptautinę 
privatinę teisę, susijusios su įstatymų 
kolizija ir teismų jurisdikcija, taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 92
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi būtinieji 
reikalavimai, kuriais užtikrinama, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos tinkamai administruotų autorių 

Šia direktyva nustatomi būtinieji 
reikalavimai, kuriais užtikrinama, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos tinkamai administruotų 
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teises ir gretutines teises. Be to, ja 
nustatomi reikalavimai, kurių laikydamosi 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos teikia daugiateritores licencijas 
autorių teisėms naudoti muzikos kūrinius 
internete.

autorių teises ir gretutines teises. Be to, ja 
nustatomi reikalavimai, kurių laikydamosi 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos teikia daugiateritores licencijas 
autorių teisėms naudoti muzikos kūrinius 
internete.

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste.)

Or. en

Pakeitimas 93
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi būtinieji 
reikalavimai, kuriais užtikrinama, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos tinkamai administruotų autorių 
teises ir gretutines teises. Be to, ja 
nustatomi reikalavimai, kurių laikydamosi 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos teikia daugiateritores licencijas 
autorių teisėms naudoti muzikos kūrinius 
internete.

Šia direktyva nustatomi būtinieji 
reikalavimai, kuriais užtikrinama, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos tinkamai administruotų 
autorių teises ir gretutines teises. Be to, ja 
nustatomi reikalavimai, kurių laikydamosi 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos teikia daugiateritores licencijas 
autorių teisėms naudoti muzikos kūrinius 
internete.

Or. en

Pakeitimas 94
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I, II ir IV antraštinės dalys, išskyrus 36 ir 
40 straipsnius, taikomos visoms Sąjungoje 
įsteigtoms kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms.

I, II ir IV antraštinės dalys, išskyrus 36 ir 
40 straipsnius, taikomos visoms Sąjungoje 
esančioms kolektyvinio valdymo 
organizacijoms, veikiančioms bent vienoje 
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valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išengti to, kad taisyklėms būtų nusižengiama įsteigiant organizacijas trečiosiose 
šalyse, direktyva turėtų būti taikoma visoms kolektyvinio valdymo organizacijoms, 
veikiančioms bent vienoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 95
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III antraštinė dalis netaikoma 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms, kurios, laikydamosi 
nacionalinės ir Bendrijos teisės, teikia 
transliuotojams licencijas teikti su 
linijinėmis transliavimo paslaugomis 
susijusius pasiūlymus internete.

Or. de

Pakeitimas 96
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I antraštinė dalis, II antraštinės dalies 10 
straipsnis, 11 straipsnio 1 dalis, 12, 15, 16, 
18, 19 ir 20 straipsniai, III antraštinė 
dalis ir IV antraštinės dalies 34, 35, 37 ir 
38 straipsniai taikomi nepriklausomiems 
komercinės veiklos vykdytojams, kurių 
pagrindinis užsiėmimas arba pagrindinė 
veikla – komerciniu pagrindu siūlyti 
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kolektyvinio teisų administravimo 
paslaugas autorių teisių arba su jomis 
susijusių gretutinių teisių turėtojams.

Or. en

Pakeitimas 97
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios direktyvos I, II ir III antraštinės 
dalys taikomos visoms Europos Sąjungoje 
įsisteigusioms kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms. Valstybės 
narės gali taikyti šios direktyvos I 
antraštinę dalį, II antraštinės dalies 2–5 
skyrius ir IV antraštinę dalį, išskyrus 36 ir 
40 straipsnius, trečiųjų šalių kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijoms, jei jos 
teikia naudojimo teisių licencijas 
valstybių narių teritorijoje.

Or. de

Pakeitimas 98
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kolektyvinio teisių administravimo
asociacija – organizacija, daugiau nei 
vieno teisių turėtojo pagal teisės aktus, 
paskyrimą, licenciją ar kokį kitą susitarimą 
įgaliota administruoti autorių teises arba su
autorių teisėmis susijusias teises, ir ši 
veikla yra vienintelė arba pagrindinė šios 
organizacijos veikla, o pati organizacija yra

a) kolektyvinio teisių administravimo
organizacija – organizacija, daugiau nei 
vieno teisių turėtojo vardu pagal teisės 
aktus, paskyrimą, licenciją ar kokį kitą 
susitarimą įgaliota administruoti autorių 
teises arba su jomis susijusias gretutines
teises tų teisių turėtojų bendrai naudai, ir 
ši veikla yra vienintelė veikla arba viena iš 
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jos narių nuosavybė arba jų 
kontroliuojama;

pagrindinių šios organizacijos veiklos 
sričių, o pati organizacija yra:
i) jos narių nuosavybė arba jų 
kontroliuojama, arba

ii) organizuota kaip ne pelno 
organizacija, arba
iii) vienos arba kelių kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijų nuosavybė 
arba jų kontroliuojama;

Or. en

Pagrindimas

Šią apibrėžtį pasiūlė Tarybai pirmininkaujanti Airija, pridėdama iii punktą ir taip siekdama 
užtikrinti, kad direktyva būtų taikoma ir patronuojamosioms įmonėms. 

Pakeitimas 99
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kolektyvinio teisių administravimo
asociacija – organizacija, daugiau nei 
vieno teisių turėtojo pagal teisės aktus, 
paskyrimą, licenciją ar kokį kitą susitarimą 
įgaliota administruoti autorių teises arba su
autorių teisėmis susijusias teises, ir ši 
veikla yra vienintelė arba pagrindinė šios 
organizacijos veikla, o pati organizacija 
yra jos narių nuosavybė arba jų 
kontroliuojama;

a) kolektyvinio teisių administravimo
organizacija – ne pelno organizacija, 
daugiau nei vieno teisių turėtojo vardu jo 
naudai pagal teisės aktus, paskyrimą, 
licenciją ar kokį kitą susitarimą įgaliota
kolektyviai administruoti ir licencijuoti 
tam tikrų kategorijų kūrinius ar kitus 
saugomus objektus, arba tam tikrų 
kategorijų autorių teises ar su jomis
susijusias gretutines teises, ir ši veikla yra 
vienintelė veikla, pagrįsta teisių turėtojų 
solidarumo principu ir patikėtinio pareiga 
veikti atstovaujamų teisių turėtojų naudai;

Or. en

Pakeitimas 100
Cornelis de Jong
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kolektyvinio teisių administravimo
asociacija – organizacija, daugiau nei 
vieno teisių turėtojo pagal teisės aktus, 
paskyrimą, licenciją ar kokį kitą susitarimą 
įgaliota administruoti autorių teises arba su
autorių teisėmis susijusias teises, ir ši 
veikla yra vienintelė arba pagrindinė šios 
organizacijos veikla, o pati organizacija 
yra jos narių nuosavybė arba jų 
kontroliuojama;

a) kolektyvinio teisių administravimo
organizacija – pelno arba ne pelno
organizacija, daugiau nei vieno teisių 
turėtojo vardu pagal teisės aktus, 
paskyrimą, licenciją ar kokį kitą susitarimą 
įgaliota administruoti autorių teises arba su
jomis susijusias gretutines teises tų teisių 
turėtojų bendrai naudai, ir ši veikla yra 
vienintelė veikla arba viena iš pagrindinių
šios organizacijos veiklos sričių;

Or. en

Pakeitimas 101
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija – organizacija, daugiau nei 
vieno teisių turėtojo pagal teisės aktus, 
paskyrimą, licenciją ar kokį kitą susitarimą 
įgaliota administruoti autorių teises arba su 
autorių teisėmis susijusias teises, ir ši 
veikla yra vienintelė arba pagrindinė šios 
organizacijos veikla, o pati organizacija yra 
jos narių nuosavybė arba jų 
kontroliuojama;

a) kolektyvinio teisių administravimo
organizacija – organizacija, didelio 
skaičiaus teisių turėtojų pagal teisės aktus, 
paskyrimą, licenciją ar kokį kitą susitarimą 
įgaliota administruoti autorių teises arba su 
jomis susijusias gretutines teises, ir ši 
veikla yra vienintelė arba pagrindinė šios 
organizacijos veikla, o pati organizacija yra 
jos narių nuosavybė arba jų 
kontroliuojama;

Or. en

Pakeitimas 102
Sabine Verheyen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) teisių internete fondas – bet kokios 
formos kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijų tarpusavio 
bendradarbiavimas ir (arba) 
bendradarbiavimas su šios direktyvos 31 
straipsnyje nurodytomis įmonėmis, kuriuo 
siekiama suteikti licencijas internete 
naudoti muzikos kūrinius, kurių 
repertuarą sudaro visų dalyvaujančių 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijų ir susijusių įmonių 
administruojami kūriniai;

Or. en

Pakeitimas 103
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos narys – teisių turėtojas arba 
tiesiogiai teisių turėtojams atstovaujantis 
subjektas, įskaitant kitas kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijas ir teisių 
turėtojų asociacijas, kuris atitinka tos 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos narystės reikalavimus;

c) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos narys – teisių turėtojas arba 
tiesiogiai teisių turėtojams atstovaujantis 
subjektas, įskaitant kitas kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijas ir teisių 
turėtojų asociacijas, pvz., profesines 
sąjungas, kuris atitinka tos kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos narystės 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 104
Christian Engström
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pajamos už teisių naudojimą – teisių 
turėtojų vardu kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos surinktos 
pajamos už išimtinės teisės, teisės į atlygį 
arba teisės į kompensaciją naudojimą;

f) pajamos už teisių naudojimą – teisių 
turėtojų vardu kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos surinktos 
pajamos už išimtinės teisės, teisės į atlygį 
arba teisės į kompensaciją naudojimą, taip 
pat įskaitant bet kokias pajamas, gautas iš 
pajamų už teisių naudojimą investavimo;

Or. en

Pagrindimas

10 straipsnyje minima, kad pajamos, gautos iš investicijų, turėtų būti atskiriamos nuo 
kolektyvinio valdymo organizacijų nuosavų lėšų, tačiau nenurodoma, kad turėtų būti 
išmokamos teisių turėtojams. Šią klaidą lengviausia ištaisyti įtraukiant minėtąsias pajamas į 
apibrėžtį.

Pakeitimas 105
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pajamos už teisių naudojimą – teisių 
turėtojų vardu kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos surinktos 
pajamos už išimtinės teisės, teisės į atlygį
arba teisės į kompensaciją naudojimą;

f) pajamos už teisių naudojimą – teisių 
turėtojų vardu kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos surinktos 
pajamos už išimtinės teisės arba teisės į 
atlygį naudojimą;

Or. de

Pakeitimas 106
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio i punktas



PE508.268v01-00 36/109 AM\933267LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris vykdo veiksmus pagal teisių turėtojų 
suteiktą leidimą ir moka teisių turėtojams 
atlygį arba kompensaciją, tačiau nėra 
vartotojas;

i) naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris vykdo veiksmus pagal teisių turėtojų 
suteiktą leidimą ir moka teisių turėtojams 
atlygį, tačiau nėra vartotojas;

Or. de

Pakeitimas 107
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Bendrasis principas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
jurisdikcijai priklausančios kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos laikytųsi 
šios direktyvos nuostatų. Šios direktyvos 
tikslais valstybės narės jurisdikcijai 
priklauso ir šioje valstybėje narėje 
įsisteigusios kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos, ir tos 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos, kurios šioje valstybėje narėje 
teikia esminę savo repertuaro licencijų 
dalį.
2. Valstybės narės gali jų jurisdikcijai 
priklausančias ar šioje valstybėje narėje 
veikiančias kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijas įpareigoti 
taikyti griežtesnes ar išsamesnes nuostatas 
pagal šią direktyvą koordinuojamose 
srityse, jei tos nuostatos atitinka Bendrijos 
teisę.
3. Tais atvejais, kai valstybė narė:
a) pasinaudojo laisve pagal 2 dalį priimti 
išsamesnes ar griežtesnes bendro 
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visuomenės intereso taisykles, ir
b) padarė išvadą, kad kitos valstybės narės 
jurisdikcijai priklausanti kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija didelę 
dalį licencijų teikia jos teritorijoje,
ji gali susisiekti su jurisdikciją turinčia 
valstybe nare siekiant abi puses 
tenkinančio bet kokios iškeltos problemos 
sprendimo.

Or. de

Pakeitimas 108
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos veiktų
savo narių labui ir nenustatytų teisių
turėtojams, kurių teises jos administruoja, 
jokių įsipareigojimų, kurie nėra pagrįstai 
reikalingi saugant šių teisių turėtojų teises 
ir interesus.

Valstybės narės užtikrina, kad kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijos veiktų 
teisių turėtojų, kurių teises jos atstovauja,
labui ir nenustatytų jiems jokių 
įsipareigojimų, kurie nėra pagrįstai 
reikalingi saugant šių teisių turėtojų teises 
ir interesus.

Or. en

Pakeitimas 109
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos veiktų 
savo narių labui ir nenustatytų teisių 
turėtojams, kurių teises jos administruoja, 
jokių įsipareigojimų, kurie nėra pagrįstai 

Valstybės narės užtikrina, kad kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos veiktų
bendram savo narių labui ir nenustatytų 
teisių turėtojams, kurių teises jos 
administruoja patikos pagrindu, jokių 
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reikalingi saugant šių teisių turėtojų teises 
ir interesus.

įsipareigojimų, kurie nėra pagrįstai 
reikalingi saugant šių teisių turėtojų teises 
ir interesus, jei jos suteikia kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijai 
užtektinai galimybių derėtis su teisių 
naudotojais.

Or. de

Pakeitimas 110
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad teisų 
turėtojai galėtų savo teises patikėti 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijoms ir kad jiems priėmus tokį 
sprendimą, jis turėtų pirmenybę prieš bet 
kokią teisių perdavimo prezumpciją.

Or. en

Pakeitimas 111
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teisių turėtojai turi teisę suteikti 
pasirinktai kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai leidimą 
administruoti pasirinktas teises, tam tikrų 
kategorijų teises arba tam tikrų rūšių 
kūrinius ir kitus objektus pasirinktose 
valstybėse narėse nepriklausomai nuo to, 
kurioje valstybėje narėje yra kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos arba 
teisių turėtojo gyvenamoji arba įsisteigimo 

2. Teisių turėtojai turi teisę suteikti 
pasirinktai kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijai leidimą 
administruoti pasirinktas teises, tam tikrų 
kategorijų teises arba tam tikrų rūšių 
kūrinius ir kitus objektus pasirinktose 
valstybėse narėse nepriklausomai nuo to, 
kurioje valstybėje narėje yra kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijos arba 
teisių turėtojo gyvenamoji arba įsisteigimo 
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vieta arba kokia jų pilietybė. vieta arba kokia jų pilietybė. Kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijos turi 
turėti teisę reikalauti suteikti visų jų narių 
kūrinių išskirtines teises.

Or. en

Pakeitimas 112
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teisių turėtojai turi teisę suteikti 
pasirinktai kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai leidimą 
administruoti pasirinktas teises, tam tikrų 
kategorijų teises arba tam tikrų rūšių 
kūrinius ir kitus objektus pasirinktose 
valstybėse narėse nepriklausomai nuo to, 
kurioje valstybėje narėje yra kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos arba 
teisių turėtojo gyvenamoji arba įsisteigimo 
vieta arba kokia jų pilietybė.

2. Pagal taisykles, dėl kurių bendrai 
nuspręsta generalinėje asamblėjoje, teisių 
turėtojai turi teisę suteikti pasirinktai 
kolektyvinio teisių administravimo
organizacijai leidimą administruoti 
pasirinktas teises, tam tikrų kategorijų 
teises arba tam tikrų rūšių kūrinius ir kitus 
objektus pasirinktose valstybėse narėse 
nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje 
narėje yra kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos arba teisių 
turėtojo gyvenamoji arba įsisteigimo vieta 
arba kokia jų pilietybė.

Or. en

Pakeitimas 113
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teisių turėtojai turi teisę suteikti 
pasirinktai kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai leidimą 
administruoti pasirinktas teises, tam tikrų 
kategorijų teises arba tam tikrų rūšių 

2. Teisių turėtojai turi teisę suteikti 
pasirinktai kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijai leidimą 
administruoti pasirinktas teises, tam tikrų 
kategorijų teises, kūrinius arba tam tikrų 
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kūrinius ir kitus objektus pasirinktose 
valstybėse narėse nepriklausomai nuo to, 
kurioje valstybėje narėje yra kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos arba 
teisių turėtojo gyvenamoji arba įsisteigimo 
vieta arba kokia jų pilietybė.

rūšių kūrinius ir kitus objektus pasirinktose 
valstybėse narėse nepriklausomai nuo to, 
kurioje valstybėje narėje yra kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijos arba 
teisių turėtojo gyvenamoji arba įsisteigimo 
vieta arba kokia yra jų pilietybė.

Or. en

Pagrindimas

Teisių turėtojai turėtų pasilikti teisę nevaržomai spręsti dėl teisių į savo pačių kūrinius. Kitose 
šalyse, pvz., Jungtinėse Valstijose, teisių turėtojai turi teisę administruoti individualius 
kūrinius savo kolektyvinio valdymo organizacijų viduje.

Pakeitimas 114
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teisių turėtojai turi teisę suteikti 
pasirinktai kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai leidimą 
administruoti pasirinktas teises, tam tikrų
kategorijų teises arba tam tikrų rūšių 
kūrinius ir kitus objektus pasirinktose 
valstybėse narėse nepriklausomai nuo to, 
kurioje valstybėje narėje yra kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos arba 
teisių turėtojo gyvenamoji arba įsisteigimo 
vieta arba kokia jų pilietybė.

2. Teisių turėtojai turi teisę suteikti 
pasirinktai kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai leidimą 
administruoti pasirinktas teises, tam tikrų 
rūšių kūrinius ir kitus objektus pasirinktose 
valstybėse narėse nepriklausomai nuo to, 
kurioje valstybėje narėje yra kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos arba 
teisių turėtojo gyvenamoji arba įsisteigimo 
vieta arba kokia jų pilietybė.

Or. fr

Pagrindimas

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).
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Pakeitimas 115
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų, administruojančių autorių 
teises audiovizualinėje srityje, atveju 
valstybės narės gali numatyti nuostatas, 
pagal kurias jų generalinėms 
asamblėjoms būtų leidžiama prašyti teisių 
turėtojų jas įgalioti administruoti teisių, 
kūrinių rūšių ir kitų jų pasirenkamų 
objektų teisių derinį.

Or. fr

Pagrindimas

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).

Pakeitimas 116
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisių turėtojai, suteikdami kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijoms 
leidimą administruoti jų teises, gali šioms 
asociacijoms suteikti teises ne visiems 
savo kūriniams, jiems turi būti pasiūlyta 
galimybė kai kuriems kūriniams 
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kolektyvinio administravimo netaikyti. 
Jeigu teisė suteikiama išimtinėmis 
sąlygomis, ji suteikiama ribotam 
laikotarpiui, ne ilgesniam kaip penkeri 
metai.

Or. en

Pakeitimas 117
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
valstybės narės gali priimti specialias 
nuostatas dėl teisių administravimo 
audiovizualinėje srityje, pagal kurias 
kolektyvinio administravimo asociacijoms 
būtų leidžiama prašyti teisių turėtojų jas 
įgalioti bendrai administruoti visų kūrinio 
naudojimo būdų teises.

Or. fr

Pagrindimas

Audiovizualinėje srityje, skirtingai nuo muzikos srities, dėl autorių ir įrašų gamintojų galių 
pusiausvyros ypatumų užmokesčio už teises skirstymas į kategorijas gali pakenkti autorių 
atlygiui ir transliuotojų galimybėms naudoti įrašus.

Pakeitimas 118
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Teisių turėtojams leidžiama suteikti 
nemokamas licencijas nekomerciniam 
savo kūrinių ir teisių panaudojimui. Šiuo 
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atveju teisių turėtojai apie suteiktą 
nemokamą licenciją tinkamu laiku 
informuoja kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijas, kurioms 
suteikta teisė administruoti tokių kūrinių 
teises.

Or. en

Pakeitimas 119
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Teisių turėtojai turi teisę suteikti 
nemokamas licencijas nekomerciniam 
savo kūrinių ir teisių panaudojimui. Šiuo 
atveju teisių turėtojai apie suteiktą 
nemokamą licenciją tinkamu laiku 
informuoja kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijas, kurioms 
suteikta teisė administruoti tokių kūrinių 
teises.

Or. en

Pagrindimas

Teisių turėtojams administruojant savo kūrinius būtina suteikti lankstumo. Teisių turėtojams 
reikėtų suteikti teisę nuspręsti ar kai kuriems kūriniams galima suteikti nemokamas licencijas, 
kaip pvz. „Creative Commons“ licencija, nepažeidžiant savo nario teisių juos 
administruojančioje kolektyvinio teisių administravimo organizacijoje.

Pakeitimas 120
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų nariai ir teisių turėtojai turi 
teisę naudoti alternatyvias licencijas 
komerciniais ir nekomerciniais tikslais.

Or. de

Pagrindimas

Teisių turėtojai turėtų turėti teisę naudotis alternatyviomis licencijomis, tokiomis kaip 
„Creative Commons“ licencija.

Pakeitimas 121
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Teisių turėtojai, ne vėliau kaip prieš 
šešis mėnesius pateikę įspėjimą su 
nurodytomis pagrįstomis priežastimis, turi 
teisę panaikinti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai suteiktą leidimą 
administruoti teises, tam tikrų kategorijų 
teises arba tam tikrų rūšių kūrinius ir kitus 
objektus arba atšaukti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos įgaliojimą 
administruoti tam tikras teises, tam tikrų 
kategorijų teises arba tam tikrų rūšių 
kūrinius ir kitus objektus pasirinktose 
valstybėse narėse. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija gali nutarti, 
kad toks panaikinimas arba įgaliojimų 
atšaukimas įsigalioja tik finansinių metų 
viduryje ir pabaigoje priklausomai nuo to, 
kuris iš jų yra anksčiau pasibaigus 
įspėjimo laikotarpiui.

3. Teisių turėtojai, ne vėliau kaip prieš 
šešis mėnesius pateikę įspėjimą su 
nurodytomis pagrįstomis priežastimis, turi 
teisę panaikinti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai suteiktą leidimą 
administruoti teises, tam tikrų kategorijų 
teises arba tam tikrų rūšių kūrinius ir kitus 
objektus arba atšaukti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos įgaliojimą 
administruoti tam tikras teises, tam tikrų 
kategorijų teises arba tam tikrų rūšių 
kūrinius ir kitus objektus pasirinktose 
valstybėse narėse.

Or. de
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Pagrindimas

Nėra jokios būtinybės nustatyti ilgus terminus ir taip apriboti ir apsunkinti naudojimąsi teise 
panaikinti leidimą ar atšaukti įgaliojimus.

Pakeitimas 122
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Teisių turėtojai, ne vėliau kaip prieš 
šešis mėnesius pateikę įspėjimą su 
nurodytomis pagrįstomis priežastimis, turi 
teisę panaikinti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai suteiktą leidimą 
administruoti teises, tam tikrų kategorijų 
teises arba tam tikrų rūšių kūrinius ir kitus 
objektus arba atšaukti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos įgaliojimą 
administruoti tam tikras teises, tam tikrų 
kategorijų teises arba tam tikrų rūšių 
kūrinius ir kitus objektus pasirinktose 
valstybėse narėse. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija gali nutarti, kad 
toks panaikinimas arba įgaliojimų 
atšaukimas įsigalioja tik finansinių metų 
viduryje ir pabaigoje priklausomai nuo to, 
kuris iš jų yra anksčiau pasibaigus 
įspėjimo laikotarpiui.

3. Teisių turėtojai, ne vėliau kaip prieš 
šešis mėnesius pateikę įspėjimą su 
nurodytomis pagrįstomis priežastimis, turi 
teisę panaikinti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai suteiktą leidimą 
administruoti teises, tam tikrų kategorijų 
teises arba tam tikrų rūšių kūrinius ir kitus 
objektus arba atšaukti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos įgaliojimą 
administruoti tam tikras teises, tam tikrų 
kategorijų teises arba tam tikrų rūšių 
kūrinius ir kitus objektus pasirinktose 
valstybėse narėse. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija gali nutarti, kad 
toks panaikinimas arba įgaliojimų 
atšaukimas įsigalioja tik pasibaigus 
laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis nei 
du metai ir kuris apskaičiuojamas pagal 
datos, kada autorius prisijungė prie 
asociacijos, sukaktį.

Or. fr

Pagrindimas

Kaip yra svarbu užtikrinti teisę atšaukti įgaliojimą, taip pat yra svarbu ją reglamentuoti 
siekiant išvengti nepageidautino poveikio, kuris kenktų pačiai bendro dalijimosi ir solidarumo 
principų idėjai, kuri yra kolektyvinio teisių administravimo asociacijų misijos pagrindas.

Pakeitimas 123
Christian Engström
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Teisių turėtojai, ne vėliau kaip prieš 
šešis mėnesius pateikę įspėjimą su 
nurodytomis pagrįstomis priežastimis, turi 
teisę panaikinti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai suteiktą 
leidimą administruoti teises, tam tikrų 
kategorijų teises arba tam tikrų rūšių 
kūrinius ir kitus objektus arba atšaukti 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos įgaliojimą administruoti tam 
tikras teises, tam tikrų kategorijų teises 
arba tam tikrų rūšių kūrinius ir kitus 
objektus pasirinktose valstybėse narėse. 
Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija gali nutarti, kad toks 
panaikinimas arba įgaliojimų atšaukimas 
įsigalioja tik finansinių metų viduryje ir 
pabaigoje priklausomai nuo to, kuris iš jų 
yra anksčiau pasibaigus įspėjimo 
laikotarpiui.

3. Teisių turėtojai, ne vėliau kaip prieš 
šešis mėnesius pateikę įspėjimą su 
nurodytomis pagrįstomis priežastimis, turi 
teisę panaikinti kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijai suteiktą 
leidimą administruoti teises, tam tikrų 
kategorijų teises, kūrinius arba tam tikrų 
rūšių kūrinius ir kitus objektus arba 
atšaukti kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos įgaliojimą administruoti tam 
tikras teises, tam tikrų kategorijų teises, 
kūrinius arba tam tikrų rūšių kūrinius ir 
kitus objektus pasirinktose valstybėse 
narėse bet kuriuo įgaliojimo laikotarpio 
momentu. Kolektyvinio teisių 
administravimo organizacija gali nutarti, 
kad toks panaikinimas arba įgaliojimų 
atšaukimas įsigalioja tik finansinių metų 
viduryje ir pabaigoje priklausomai nuo to, 
kuris iš jų yra anksčiau pasibaigus įspėjimo 
laikotarpiui.

Or. en

Pagrindimas

Atskiri kūriniai, žr. 5 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 124
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Teisių turėtojai, ne vėliau kaip prieš 
šešis mėnesius pateikę įspėjimą su 
nurodytomis pagrįstomis priežastimis, turi 
teisę panaikinti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai suteiktą leidimą 

3. Teisių turėtojai, ne vėliau kaip prieš 
šešis mėnesius pateikę įspėjimą su 
nurodytomis pagrįstomis priežastimis, turi 
teisę panaikinti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai suteiktą leidimą 
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administruoti teises, tam tikrų kategorijų 
teises arba tam tikrų rūšių kūrinius ir kitus 
objektus arba atšaukti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos įgaliojimą 
administruoti tam tikras teises, tam tikrų 
kategorijų teises arba tam tikrų rūšių 
kūrinius ir kitus objektus pasirinktose 
valstybėse narėse. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija gali nutarti, kad 
toks panaikinimas arba įgaliojimų 
atšaukimas įsigalioja tik finansinių metų
viduryje ir pabaigoje priklausomai nuo to, 
kuris iš jų yra anksčiau pasibaigus 
įspėjimo laikotarpiui.

administruoti teises arba tam tikrų rūšių 
kūrinius ir kitus objektus arba atšaukti 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos įgaliojimą administruoti tam 
tikras teises, tam tikrų kategorijų teises 
arba tam tikrų rūšių kūrinius ir kitus 
objektus pasirinktose valstybėse narėse.
Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija gali nutarti, kad toks 
panaikinimas arba įgaliojimų atšaukimas 
įsigalioja tik finansinių metų pabaigoje.

Or. fr

Pagrindimas

Įgaliojimų atšaukimo teisė turi būti įtvirtinta. Tačiau valstybės narės turi galėti reglamentuoti 
autorių įgaliojimų atšaukimo sąlygas siekiant išvengti akivaizdžiai nesąžiningo naudojimosi 
nuolat suteikiant ir atšaukiant įgaliojimus. Dėl tokio nesąžiningo naudojimosi būtų 
neleidžiama kolektyvinio teisių administravimo asociacijoms vykdyti savo misiją bendrai 
dalytis administravimo išlaidas teikiant naudą visiems autoriams, kultūrinės įvairovės gynimą 
ir skatinimą ir visų naudotojų teisinį saugumą.

Pakeitimas 125
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamosi konkurencijos teisės valstybė 
narės gali numatyti nuostatas, pagal 
kurias kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms būtų leidžiama nustatyti 
tinkamą tvarką, kuria būtų siekiama 
apriboti teisių turėtojų akivaizdžiai 
nesąžiningą naudojimąsi nuolatiniu 
įgaliojimų suteikimu ir atšaukimu.

Or. fr
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Pagrindimas

Įgaliojimų atšaukimo teisė turi būti įtvirtinta. Tačiau valstybės narės turi galėti reglamentuoti 
autorių įgaliojimų atšaukimo sąlygas siekiant išvengti akivaizdžiai nesąžiningo naudojimosi 
nuolat suteikiant ir atšaukiant įgaliojimus. Dėl tokio nesąžiningo naudojimosi būtų 
neleidžiama kolektyvinio teisių administravimo asociacijoms vykdyti savo misiją bendrai 
dalytis administravimo išlaidas teikiant naudą visiems autoriams, kultūrinės įvairovės gynimą 
ir skatinimą ir visų naudotojų teisinį saugumą.

Pakeitimas 126
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kolektyvinio teisių administravimo
asociacijos neriboja galimybės pasinaudoti 
3 ir 4 dalyse nustatytomis teisėmis, 
reikalaudamos, kad teisės, tam tikrų 
kategorijų teisės arba tam tikrų rūšių 
kūriniai ir kiti objektai, kuriems taikomas 
panaikinamas leidimas arba atšaukiami 
įgaliojimai, būtų pavesti kitai kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijai.

5. Kolektyvinio teisių administravimo
organizacijos neriboja galimybės 
pasinaudoti 3 ir 4 dalyse nustatytomis 
teisėmis, reikalaudamos, kad teisės, tam 
tikrų kategorijų teisės, kūriniai arba tam 
tikrų rūšių kūriniai ir kiti objektai, kuriems 
taikomas panaikinamas leidimas arba 
atšaukiami įgaliojimai, būtų pavesti kitai 
kolektyvinio teisių administravimo
organizacijai.

Or. en

Pagrindimas

Atskiri kūriniai, žr. 5 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 127
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad teisių 
turėtojas suteiktų aiškų sutikimą 
kolektyvinio teisių administravimo
asociacijai administruoti konkrečiai 
kiekvieną teisę, tam tikrų kategorijų teises 

6. Valstybės narės užtikrina, kad teisių 
turėtojas suteiktų aiškų sutikimą 
kolektyvinio teisių administravimo
organizacijai administruoti konkrečiai 
kiekvieną teisę, tam tikrų kategorijų teises, 
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arba tam tikrų rūšių kūrinius bei kitus 
objektus ir kad visi tokie sutikimai būtų 
įforminti raštiškai.

kūrinius arba tam tikrų rūšių kūrinius bei 
kitus objektus ir kad visi tokie sutikimai 
būtų įforminti raštiškai.

Or. en

Pagrindimas

Atskiri kūriniai, žr. 5 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 128
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios dalies pirma pastraipa nedaro 
poveikio valstybių narių susitarimams dėl 
teisių administravimo, suteikus išplėstines 
kolektyvines licencijas, sudarius 
privalomus kolektyvinio teisių 
administravimo ar panašius susitarimus, 
arba esant šių dalykų deriniui ir taikant 
atstovavimo ar teisių perdavimo teisines 
prezumpcijas.

Or. en

(Žr. Direktyvos Nr. 2012/28/ES dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių 
naudojimo 1 straipsnio 5 dalies redakciją (OL L 299, 2012 10 27, p. 5).)

Pagrindimas

Kaip pabrėžta direktyvoje dėl nenustatytų autorių teisių kūrinių, negalima reikalauti, kad 
kolektyvinio teisių valdymo organizacijos gautų teisių turėtojų, kuriems suteiktos valstybėse 
narėse išplėstinės kolektyvinės licencijos arba panašios sistemos, sutikimą.

Pakeitimas 129
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 7 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Bet kuriuo leidimo galiojimo 
momentu kiekvienas teisių turėtojas turi 
teisę prašyti atlikti jų kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos 
nepriklausomą išorės auditą.

Or. en

Pagrindimas

Pastaraisiais metais nustačius daug korupcijos ar netinkamo lėšų valdymo Europos 
kolektyvinio teisių administravimo organizacijose atvejų, reikia sudaryti geresnes sąlygas 
išorės auditams tam, kad iš tiesų būtų galima užtikrinti jų nepriklausomumą ir stropumą 

Pakeitimas 130
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos informuoja savo narius apie jų 
teises pagal šio straipsnio 1–6 dalis per 
šešis mėnesius nuo šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę dienos.

Kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos informuoja savo narius apie 
jų teises pagal šio straipsnio 1–6 dalis per 
keturis mėnesius nuo šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę dienos.

Or. en

Pakeitimas 131
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos suteikia narystę teisių 
turėtojams, atitinkantiems narystės 

2. Atsisakyti suteikti narystę kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos gali tik 
remdamosi objektyviais kriterijais. Šie 
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reikalavimus. Atsisakyti suteikti narystę
šios asociacijos gali tik remdamosi 
objektyviais kriterijais. Šie kriterijai yra 
nurodyti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos įstatuose arba 
narystės sąlygose ir yra skelbiami viešai.

kriterijai yra nurodyti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos įstatuose arba 
narystės sąlygose ir yra skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 132
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos suteikia narystę teisių 
turėtojams, atitinkantiems narystės 
reikalavimus. Atsisakyti suteikti narystę 
šios asociacijos gali tik remdamosi 
objektyviais kriterijais. Šie kriterijai yra 
nurodyti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos įstatuose arba 
narystės sąlygose ir yra skelbiami viešai.

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos suteikia narystę teisių 
turėtojams, atitinkantiems narystės 
reikalavimus. Atsisakyti suteikti narystę 
šios asociacijos gali tik remdamosi 
objektyviais ir skaidriais kriterijais. Teisių 
turėtojui turi būti pateikiamos aiškios 
priežastys, dėl kurių buvo atsisakyta 
patenkinti prašymą suteikti narystę. Šie 
kriterijai yra nurodyti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos įstatuose arba 
narystės sąlygose ir yra skelbiami viešai.
Kriterijai neturi būti diskriminuojantys ir 
neturi nulemti atsisakymo suteikti narystę 
dėl repertuaro dydžio, numatomų pajamų 
už mokesčius arba ankstesnių licencijų 
suteikimo sutarčių.

Or. de

Pakeitimas 133
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos suteikia narystę teisių 
turėtojams, atitinkantiems narystės 
reikalavimus. Atsisakyti suteikti narystę 
šios asociacijos gali tik remdamosi 
objektyviais kriterijais. Šie kriterijai yra 
nurodyti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos įstatuose arba 
narystės sąlygose ir yra skelbiami viešai.

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos suteikia narystę teisių 
turėtojams ir teisių turėtojus 
atstovaujančioms organizacijoms, 
įskaitant kitas kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijas ir teisių 
turėtojų asociacijas, atitinkantiems 
narystės reikalavimus. Atsisakyti suteikti 
narystę šios asociacijos gali tik remdamosi 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais. Šie kriterijai yra nurodyti 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos įstatuose arba narystės sąlygose 
ir yra skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 134
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos įstatuose numatomas tinkamas 
ir veiksmingas narių dalyvavimo 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos sprendimų priėmimo procese 
mechanizmas. Sprendimų priėmimo 
procese įvairių kategorijų nariams 
atstovaujama teisingai ir proporcingai.

3. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos įstatuose įtvirtinamas tinkamas, 
veiksmingas ir demokratinis narių 
dalyvavimo kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos sprendimų 
priėmimo procese mechanizmas.
Sprendimų priėmimo procese visuose 
organuose nariams atstovaujama teisingai 
ir proporcingai ir per narių susirinkimą jie 
turi balsavimo teisę ir teisę būti 
kandidatais.

Or. de

Pagrindimas

Nereikia jokių įvairių narių kategorijų.
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Pakeitimas 135
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos įstatuose numatomas tinkamas 
ir veiksmingas narių dalyvavimo 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos sprendimų priėmimo procese 
mechanizmas. Sprendimų priėmimo 
procese įvairių kategorijų nariams 
atstovaujama teisingai ir proporcingai.

3. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos įstatuose numatomas tinkamas 
ir veiksmingas narių dalyvavimo 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos sprendimų priėmimo procese 
mechanizmas. Sprendimų priėmimo 
procese įvairių kategorijų nariams visais 
lygmenimis atstovaujama teisingai ir 
proporcingai.

Or. en

Pakeitimas 136
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos narių visuotinis susirinkimas 
šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos narių visuotinis susirinkimas 
šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. 
Visuotiniam susirinkimui suteikiami 
įgaliojimai priimti strateginius 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos sprendimus, kurių 
įgyvendinimas gali būti deleguotas 
priežiūros funkciją atliekančiam organui, 
tuo pačiu užtikrinama, kad šiame organe 
būtų tinkamai atstovaujama ne tokio 
populiaraus repertuaro kūrinių teisių 
turėtojams.

Or. en
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Pakeitimas 137
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos narių visuotinis susirinkimas 
šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos narių visuotinis susirinkimas 
šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. 
Visuotiniam susirinkimui suteikiami 
įgaliojimai priimti strateginius 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos sprendimus. Įgaliojimus 
priimti kitus sprendimus visuotinis 
susirinkimas gali deleguoti priežiūros 
funkciją atliekančiam organui.

Or. en

Pakeitimas 138
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visuotiniame susirinkime tvirtinami visi 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos įstatų ir narystės sąlygų, jei 
joms netaikomi įstatai, pakeitimai.

3. Visuotiniame susirinkime tvirtinami visi 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos įstatų ir narystės sąlygų 
pakeitimai.

Or. de

Pakeitimas 139
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nariai visuotiniame susirinkime neturi 
įgaliojimų priimti sprendimo dėl 
valdančiosios tarybos narių arba atskirų 
generalinių direktorių paskyrimo arba 
atleidimo, kai juos paskirti arba atleisti 
yra įgaliota stebėtojų taryba.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 140
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisių turėtojams mokėtinų sumų 
paskirstymo politikos, išskyrus atvejus, kai 
visuotinis susirinkimas nutaria perduoti 
šio sprendimo įgaliojimus priežiūros 
funkciją atliekančiam organui;

a) teisių turėtojams mokėtinų sumų 
paskirstymo politikos;

Or. de

Pakeitimas 141
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teisių turėtojams mokėtinų sumų, 
kurios negali būti paskirstytos, kaip 
nurodyta 12 straipsnio 2 dalyje, 
panaudojimo, išskyrus atvejus, kai 
visuotinis susirinkimas nutaria perduoti 
šio sprendimo įgaliojimus priežiūros 
funkciją atliekančiam organui;

Išbraukta.



PE508.268v01-00 56/109 AM\933267LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Ši pastraipa išbraukiama dėl 12 straipsnio 2 dalyje padarytų pakeitimų.

Pakeitimas 142
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teisių turėtojams mokėtinų sumų, kurios 
negali būti paskirstytos, kaip nurodyta 12 
straipsnio 2 dalyje, panaudojimo, išskyrus 
atvejus, kai visuotinis susirinkimas 
nutaria perduoti šio sprendimo 
įgaliojimus priežiūros funkciją 
atliekančiam organui;

b) teisių turėtojams mokėtinų sumų, kurios 
negali būti paskirstytos, kaip nurodyta 12 
straipsnio 2 dalyje, panaudojimo;

Or. de

Pakeitimas 143
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos statuto;

Or. de

Pakeitimas 144
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalies d b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) narystės kriterijų ir sąlygų;

Or. de

Pakeitimas 145
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Visuotinis susirinkimas kontroliuoja 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos veiklą, bent priimdamas 
sprendimus dėl auditoriaus paskyrimo ir 
atleidimo bei tvirtindamas metinę 
skaidrumo ataskaitą ir auditoriaus išvadas.

6. Visuotinis susirinkimas kontroliuoja 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos veiklą, bent priimdamas 
sprendimus dėl auditoriaus paskyrimo ir 
atleidimo bei tvirtindamas metinę 
skaidrumo ataskaitą ir auditoriaus išvadas. 
Jeigu kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos finansinio valdymo praktika 
kelia pagrįstų abejonių, visuotiniame 
susirinkime gali būti nuspręsta atlikti 
išorės auditą. Tokio išorės audito išvados 
pateikiamos visiems nariams ir 
visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Pastaraisiais metais nustačius daug korupcijos ar netinkamo lėšų valdymo Europos 
kolektyvinio teisių administravimo organizacijose atvejų, reikia sudaryti geresnes sąlygas 
išorės auditams tam, kad iš tiesų būtų galima užtikrinti jų nepriklausomumą ir stropumą 

Pakeitimas 146
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Visuotinis susirinkimas kontroliuoja 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos veiklą, bent priimdamas 
sprendimus dėl auditoriaus paskyrimo ir 
atleidimo bei tvirtindamas metinę 
skaidrumo ataskaitą ir auditoriaus išvadas.

6. Visuotinis susirinkimas kontroliuoja 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos veiklą, bent priimdamas 
sprendimus dėl auditoriaus paskyrimo ir 
atleidimo bei tvirtindamas metinę 
skaidrumo ataskaitą ir auditoriaus išvadas. 
Jeigu yra pagrįstų abejonių dėl finansinio 
elgesio, nariai turi teisę paskirti vidaus ar 
išorės auditorių kontrolei atlikti. Šios 
kontrolės rezultatai turi būti pranešami 
kompetentingai nacionalinei institucijai, 
kad būtų galima pradėti atitinkamas 
procedūras.

Or. de

Pakeitimas 147
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Visi apribojimai, taikomi kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos narių 
teisei dalyvauti ir balsuoti visuotiniame 
susirinkime, yra teisingi ir proporcingi, 
taip pat pagrįsti šiais kriterijais:

Išbraukta.

a) narystės trukme;
b) nario gautomis ar gautinomis sumomis 
per konkretų finansinį laikotarpį.
Šie kriterijai yra nurodyti kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos 
įstatuose arba narystės sąlygose ir yra 
skelbiami viešai pagal 17 ir 19 straipsnius.

Or. en
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Pakeitimas 148
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Visi apribojimai, taikomi kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos narių 
teisei dalyvauti ir balsuoti visuotiniame 
susirinkime, yra teisingi ir proporcingi, 
taip pat pagrįsti šiais kriterijais:

Išbraukta.

a) narystės trukme;
b) nario gautomis ar gautinomis sumomis 
per konkretų finansinį laikotarpį.
Šie kriterijai yra nurodyti kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos 
įstatuose arba narystės sąlygose ir yra 
skelbiami viešai pagal 17 ir 19 straipsnius.

Or. de

Pakeitimas 149
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi apribojimai, taikomi kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos narių 
teisei dalyvauti ir balsuoti visuotiniame 
susirinkime, yra teisingi ir proporcingi, taip 
pat pagrįsti šiais kriterijais:

Kiekvienas kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos narys turi 
teisę balsuoti visuotiniame susirinkime, 
įskaitant, jei reikia, balsavimą 
elektroninėmis priemonėmis. Visi 
apribojimai, taikomi kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos nario teisei 
dalyvauti ir balsuoti visuotiniame 
susirinkime, yra teisingi ir proporcingi, taip 
pat pagrįsti šiais kriterijais:

Or. en
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Pagrindimas

Visus narius reikėtų skatinti dalyvauti ir veiksmingai balsuoti.

Pakeitimas 150
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nario gautomis ar gautinomis sumomis 
per konkretų finansinį laikotarpį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nedemokratiška susieti teisę balsuoti su gaunamomis sumomis. Kadangi kolektyvinio teisų 
administravimo organizacijoje teisių turėtojų pajamų paskirstymas yra labai nevienodas, 
balsavimo įgaliojimų ribojimas atsižvelgiant į gaunamas sumas galėtų sudaryti sąlygas 
nepagrįstai dideliems įtakos skirtumams.

Pakeitimas 151
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kiekvienas kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos narys turi teisę 
paskirti bet kurį kitą fizinį arba juridinį 
asmenį įgaliotiniu, kuris jo vardu dalyvautų 
ir balsuotų visuotiniame susirinkime.

8. Kiekvienas kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos narys turi teisę 
bet kurį kitą fizinį arba juridinį asmenį, 
kuris yra tos kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos narys, paskirti 
įgaliotiniu, kuris jo vardu dalyvautų ir 
balsuotų visuotiniame susirinkime. Kai 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacija atstovauja daugiau kaip 
vienos kategorijos teisių turėtojams, narys 
gali paskirti įgaliotiniu tik tos pačios 
kategorijos narį. Nustatomas didžiausias 
skaičius įgaliojimų, kuriuos galima 
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suteikti vienam asmeniui.

Or. en

Pakeitimas 152
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kiekvienas kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos narys turi teisę 
paskirti bet kurį kitą fizinį arba juridinį 
asmenį įgaliotiniu, kuris jo vardu dalyvautų 
ir balsuotų visuotiniame susirinkime.

8. Kiekvienas kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos narys turi 
teisę paskirti bet kurį kitą fizinį arba 
juridinį asmenį įgaliotiniu, kuris jo vardu 
dalyvautų ir balsuotų visuotiniame 
susirinkime. Kad įgaliojimas galiotų, 
narys įgaliojimus turi suteikti laisva valia 
ir ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki 
pasinaudojimo jais dienos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti, kad muzikos leidėjų ir (arba) įrašų bendrovių reikalavimas suteikti nuolatinį 
įgaliojimą netaptų įprasta praktika, kai pasirašomos sutartys su naujais menininkais, kurie 
ilgainiui suteiktų jiems galimybę valdyti kolektyvinio teisių administravimo asociacijas.

Pakeitimas 153
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kiekvienas kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos narys turi teisę 
paskirti bet kurį kitą fizinį arba juridinį 
asmenį įgaliotiniu, kuris jo vardu dalyvautų 
ir balsuotų visuotiniame susirinkime.

8. Kiekvienas kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos narys turi teisę 
paskirti bet kurį kitą narį arba juridinį tos 
pačios kategorijos asmenį įgaliotiniu, kuris 
jo vardu dalyvautų ir balsuotų visuotiniame 
susirinkime.
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Or. de

Pakeitimas 154
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija nustatytų priežiūros funkciją, už 
kurią atsakingas organas nuolatos stebėtų 
asmenų, kuriems kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoje patikėtos 
vadovaujančios pareigos, veiklą ir pareigų 
vykdymą. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
narių dalyvavimą šią funkciją 
atliekančiame organe, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos nariams jame 
atstovaujama teisingai ir proporcingai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija nustatytų priežiūros funkciją, už 
kurią atsakingas organas nuolatos stebėtų 
asmenų, kuriems kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoje patikėtos 
vadovaujančios pareigos, veiklą ir pareigų 
vykdymą. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
narių dalyvavimą šią funkciją 
atliekančiame organe, skirtingų kategorijų, 
įskaitant ne tokio populiaraus repertuaro 
kūrinių, teisių turėtojams atstovaujančios 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos nariams jame atstovaujama 
teisingai ir proporcingai.

Or. en

Pakeitimas 155
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo
asociacija nustatytų priežiūros funkciją, už 
kurią atsakingas organas nuolatos stebėtų 
asmenų, kuriems kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoje patikėtos 
vadovaujančios pareigos, veiklą ir pareigų 
vykdymą. Siekiant užtikrinti veiksmingą 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo
organizacija nustatytų priežiūros funkciją, 
už kurią atsakingas organas nuolatos 
stebėtų asmenų, kuriems toje 
organizacijoje patikėtos vadovaujančios 
pareigos, veiklą ir pareigų vykdymą.
Siekiant užtikrinti veiksmingą narių 



AM\933267LT.doc 63/109 PE508.268v01-00

LT

narių dalyvavimą šią funkciją 
atliekančiame organe, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos nariams jame 
atstovaujama teisingai ir proporcingai.

dalyvavimą šią funkciją atliekančiame 
organe, įvairių kategorijų kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijos
nariams jame atstovaujama teisingai ir 
proporcingai.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinama pusiausvyra tarp įvairių kategorijų kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos narių.

Pakeitimas 156
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Organo, kuriam patikėta priežiūros 
funkcija, nariai susitinka reguliariai ir turi 
bent šiuos įgaliojimus:

2. Organo, kuriam patikėta priežiūros 
funkcija, nariai susitinka ne rečiau kaip 
kartą per tris mėnesius ir turi bent šiuos 
įgaliojimus:

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas susitikti reguliariai yra pernelyg neaiškus ir todėl jį reikėtų aiškiau apibrėžti.

Pakeitimas 157
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvirtinti visus kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos vykdomus 
nekilnojamojo turto įsigijimus;

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 158
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali priimti sprendimą, 
kad 1 ir 2 dalys netaikomos tai 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai, kuri jos balanso sudarymo 
dieną neviršija dviejų iš trijų toliau 
nurodytų ribų:

Išbraukta.

a) bendra balanso suma – 350 000 EUR;
b) grynoji apyvarta – 700 000 EUR;
c) vidutinis darbuotojų skaičius 
finansiniais metais: dešimt.

Or. de

Pakeitimas 159
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali priimti sprendimą, 
kad 1 ir 2 dalys netaikomos tai 
kolektyvinio teisių administravimo
asociacijai, kuri jos balanso sudarymo 
dieną neviršija dviejų iš trijų toliau 
nurodytų ribų:

3. 1 ir 2 dalys netaikomos tai kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijai, kuri 
jos balanso sudarymo dieną neviršija 
dviejų iš trijų toliau nurodytų ribų:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į geresnį reguliavimą ir Komisijos įsipareigojimus, valstybėms narėms 
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leidžiama itin mažiems subjektams netaikyti tam tikrų, galimai apsunkinančių reikalavimų.

Pakeitimas 160
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, 
kurie iš tikrųjų administruoja kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos veiklą, ir 
tokios asociacijos direktoriai, išskyrus 
priežiūros funkciją atliekančius 
direktorius, parengtų procedūras taip, kad 
būtų išvengta interesų konfliktų.
Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija nustato procedūras, kurių 
laikantis nustatomi, tvarkomi, stebimi ir 
atskleidžiami interesų konfliktai, siekiant 
išvengti jų neigiamo poveikio asociacijos 
narių interesams.

Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, 
kurie iš tikrųjų administruoja kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos veiklą, ir 
tokios asociacijos direktoriai parengtų 
procedūras taip, kad būtų išvengta interesų 
konfliktų. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija nustato 
procedūras, kurių laikantis nustatomi, 
tvarkomi, stebimi ir atskleidžiami interesų 
konfliktai, siekiant išvengti jų neigiamo 
poveikio asociacijos narių interesams.

Or. en

Pakeitimas 161
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šias procedūras kiekvienas iš šių 
asmenų ir direktorių priežiūros funkciją 
vykdančiam organui teikia metinį
individualų pranešimą, kuriame nurodo 
tokią informaciją:

Pagal šias procedūras kiekvienas iš šių 
asmenų ir direktorių priežiūros funkciją 
vykdančiam organui, nariams ir viešai 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos interneto svetainėje pateikia
individualų pranešimą. Šis pranešimas turi 
būti pateikiamas prieš tai, kai kiekvienas 
iš tų asmenų pradeda eiti pareigas, ir 
vėliau kasmet atnaujinamas. Pareiškime 
pateikiama tokia informacija:
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Or. en

Pagrindimas

Interesų konfliktus reikia atskleisti prieš vadovui ar vykdomajam direktoriui pradedant eiti 
pareigas.

Pakeitimas 162
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šias procedūras kiekvienas iš šių 
asmenų ir direktorių priežiūros funkciją 
vykdančiam organui teikia metinį 
individualų pranešimą, kuriame nurodo 
tokią informaciją:

Pagal šias procedūras kiekvienas iš šių 
asmenų ir direktorių priežiūros funkciją 
vykdančiam organui teikia ir skelbia
metinį individualų pranešimą, kuriame 
nurodo tokią informaciją:

Or. de

Pakeitimas 163
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kolektyvinio teisių administravimo
asociacijos stropiai renka ir administruoja 
pajamas už teisių naudojimą.

1. Kolektyvinio teisių administravimo
organizacijos stropiai, tiksliai ir skaidriai
renka ir administruoja pajamas už teisių 
naudojimą. Išskyrus valstybes nares, 
kuriose naudojamos išplėstinės 
kolektyvinio licencijavimo sistemos, 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacija užtikrina, kad ji teisių 
turėtojų, kurių teisėms ji įgaliota 
atstovauti, vardu vien tik surenka už teises 
gaunamas pajamas.

Or. en
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Pagrindimas

Suderinama su 12 straipsnio 1 dalimi ir 14 straipsnio 2 dalimi, kuriose nurodoma, kad 
mokėjimai privalo būti atliekami tiksliai. Jei mokėjimai privalo būti tikslūs, taip pat tikslus 
turėtų būti jų rinkimas ir valdymas. Be to, kolektyvinio teisių administravimo organizacijos 
turėtų tik rinkti pajamas organizacijos narių ir teisės turėtojų, kurių teises jos administruoja 
pagal atstovavimo susitarimą, vardu.

Pakeitimas 164
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei iki teisių turėtojams mokėtinų sumų 
paskirstymo kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija investuoja 
pajamas už teisių naudojimą ir visas už 
investicijas gautas pajamas, ji tai atlieka 
laikydamasi 7 straipsnio 5 dalies c punkte 
nurodytos bendrosios investicijų politikos 
ir šių taisyklių:

4. Jei iki teisių turėtojams mokėtinų sumų 
paskirstymo kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija investuoja 
pajamas už teisių naudojimą ir visas už 
investicijas gautas pajamas, ji tai atlieka
siekdama geriausiai atitikti teisių turėtojų, 
kurių teises ji atstovauja, interesus ir
laikydamasi 7 straipsnio 5 dalies c punkte 
nurodytos bendrosios investicijų politikos 
ir šių taisyklių:

Or. en

Pakeitimas 165
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turtas investuojamas siekiant geriausiai 
atitikti narių interesus; kilus interesų 
konfliktui, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija užtikrina, kad 
būtų investuojama tenkinant vien narių
interesus;

a) kilus interesų konfliktui, kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija užtikrina, 
kad būtų investuojama tenkinant vien teisių 
turėtojų interesus;
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Pakeitimas 166
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) turtas investuojamas taip, kad nebūtų 
padarytas neigiamas poveikis jokioms 
teisių turėtojams mokėtinoms sumoms;

Or. en

Pakeitimas 167
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
susitarimuose, taikomuose kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos ir jos 
narių bei teisių turėtojų santykiams, būtų
tiksliai nustatyti atskaitymai iš pajamų už 
teisių naudojimą, nurodyti 16 straipsnio e 
punkte.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
susitarimuose, taikomuose kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos ir jos 
narių santykiams, būtų konkrečiai 
leidžiami atskaitymai iš pajamų už teisių 
naudojimą, nurodyti 16 straipsnio e punkte.

Or. en

Pakeitimas 168
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija teikia socialines, 
kultūros arba švietimo paslaugas, 
finansuojamas atskaitymais iš pajamų už 
teisių naudojimą, teisių turėtojai turi teisę:

2. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija teikia socialines, 
kultūros arba švietimo paslaugas, 
finansuojamas atskaitymais iš pajamų už 
teisių naudojimą, tokios paslaugos 
teikiamos pagal teisingus kriterijus, ypač 
prieigos prie paslaugų ir jų masto 
aspektais.

Or. en

Pakeitimas 169
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija teikia socialines, 
kultūros arba švietimo paslaugas, 
finansuojamas atskaitymais iš pajamų už 
teisių naudojimą, teisių turėtojai turi teisę:

2. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija teikia socialines, 
kultūros arba švietimo paslaugas, 
finansuojamas atskaitymais iš pajamų už 
teisių naudojimą ir bet kokių pajamų iš 
pajamų už teisių naudojimą investavimo, 
teisių turėtojai turi teisę:

Or. en

Pakeitimas 170
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) į socialines, kultūros arba švietimo 
paslaugas pagal teisingus kriterijus, visų 

Išbraukta.
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pirma šių paslaugų prieigos ir masto 
atžvilgiais;

Or. en

Pakeitimas 171
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) toliau naudotis šiomis paslaugomis po 
to, kai panaikino kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai suteiktą 
leidimą administruoti teises, tam tikrų 
kategorijų teises arba tam tikrų rūšių 
kūrinius ir kitus objektus arba atšaukė 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai suteiktus įgaliojimus 
administruoti savo teises, tam tikrų 
kategorijų teises arba tam tikrų rūšių 
kūrinius ir kitus objektus. Šių paslaugų 
prieigos ir masto kriterijais gali būti 
atsižvelgiama į pajamas už šių teisių 
turėtojų teisių naudojimą ir leidimo 
administruoti teises trukmę, jeigu tokie 
kriterijai taip pat taikytini teisių 
turėtojams, kurie nepanaikino tokio 
leidimo arba neatšaukė kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos įgaliojimų 
administruoti savo teises, tam tikrų 
kategorijų teises arba tam tikrų rūšių 
kūrinius ir kitus objektus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 172
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo
asociacija periodiškai ir stropiai 
paskirstytų ir išmokėtų sumas, mokėtinas 
visiems atstovaujamiems teisių turėtojams.
Kolektyvinio teisių administravimo
asociacija paskirsto ir išmoka šias sumas 
ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo 
finansinių metų, kuriais surinktos
pajamos už teisių naudojimą, pabaigos,
išskyrus atvejus, kai laikytis šio termino 
kolektyvinio teisių administravimo
asociacijai trukdo objektyvios priežastys, 
visų pirma susijusios su naudotojų 
atskaitomybe, teisių ir teisių turėtojų 
nustatymu arba informacijos apie kūrinius 
ir kitus objektus susiejimu su teisių 
turėtojais. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija tiksliai paskirsto 
ir išmoka šias sumas, užtikrindama vienodą 
požiūrį į visų kategorijų teisių turėtojus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo
organizacija periodiškai ir stropiai 
paskirstytų ir išmokėtų sumas, mokėtinas 
visiems atstovaujamiems teisių turėtojams.
Kolektyvinio teisių administravimo
organizacija nevilkindama paskirsto ir 
išmoka šias sumas ne vėliau kaip per tris 
mėnesius po to, kai surenkamos pajamos 
už teisių naudojimą, išskyrus atvejus, kai 
laikytis šio termino kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijai trukdo 
objektyvios priežastys, visų pirma 
susijusios su naudotojų atskaitomybe, 
teisių ir teisių turėtojų nustatymu arba 
informacijos apie kūrinius ir kitus objektus 
susiejimu su teisių turėtojais. Kolektyvinio 
teisių administravimo organizacija tiksliai 
paskirsto ir išmoka šias sumas,
užtikrindama vienodą požiūrį į visų 
kategorijų teisių turėtojus.

Or. en

Pagrindimas

Menininkams ir autoriams daug problemų kelia tai, kad daugelis kolektyvinio valdymo 
organizacijų nelabai skuba išmokėti jiems priklausančių pinigų. Direktyvos projekte siūloma, 
kad organizacijoms turėtų būti leidžiama laikyti pinigus ne ilgiau kaip dvejus metus. Vargu, 
ar tai pagrįsta. Kolektyvinio teisių administravimo organizacijoms, kurios šiuo metu nevykdo 
ambicingesnių tikslų, reikia paskatų jų įprastos administracinės tvarkos efektyvumui 
pagerinti.

Pakeitimas 173
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
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asociacija periodiškai ir stropiai paskirstytų 
ir išmokėtų sumas, mokėtinas visiems 
atstovaujamiems teisių turėtojams.
Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija paskirsto ir išmoka šias sumas 
ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo 
finansinių metų, kuriais surinktos
pajamos už teisių naudojimą, pabaigos, 
išskyrus atvejus, kai laikytis šio termino 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai trukdo objektyvios priežastys, 
visų pirma susijusios su naudotojų 
atskaitomybe, teisių ir teisių turėtojų 
nustatymu arba informacijos apie 
kūrinius ir kitus objektus susiejimu su 
teisių turėtojais. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija tiksliai paskirsto 
ir išmoka šias sumas, užtikrindama vienodą 
požiūrį į visų kategorijų teisių turėtojus.

asociacija laiku periodiškai ir stropiai 
paskirstytų ir išmokėtų sumas, mokėtinas 
visiems atstovaujamiems teisių turėtojams.
Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija paskirsto ir išmoka šias sumas
bent kartą per ketvirtį ir ne vėliau kaip per 
12 mėnesių po to, kai surenkamos pajamos 
už teisių naudojimą. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija tiksliai paskirsto 
ir išmoka šias sumas, užtikrindama vienodą 
požiūrį į visų kategorijų teisių turėtojus.

Or. en

Pakeitimas 174
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija periodiškai ir stropiai paskirstytų 
ir išmokėtų sumas, mokėtinas visiems 
atstovaujamiems teisių turėtojams.
Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija paskirsto ir išmoka šias sumas 
ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo 
finansinių metų, kuriais surinktos pajamos 
už teisių naudojimą, pabaigos, išskyrus 
atvejus, kai laikytis šio termino 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai trukdo objektyvios priežastys, 
visų pirma susijusios su naudotojų 
atskaitomybe, teisių ir teisių turėtojų 
nustatymu arba informacijos apie kūrinius 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija periodiškai, skaidriai ir stropiai 
paskirstytų ir išmokėtų sumas, mokėtinas 
visiems atstovaujamiems teisių turėtojams.
Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija paskirsto ir išmoka šias sumas 
ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo 
finansinių metų, kuriais surinktos pajamos 
už teisių naudojimą, pabaigos, išskyrus 
atvejus, kai laikytis šio termino 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai trukdo objektyvios priežastys, 
visų pirma susijusios su naudotojų 
atskaitomybe, teisių ir teisių turėtojų 
nustatymu arba informacijos apie kūrinius 
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ir kitus objektus susiejimu su teisių 
turėtojais. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija tiksliai paskirsto 
ir išmoka šias sumas, užtikrindama vienodą 
požiūrį į visų kategorijų teisių turėtojus.

ir kitus objektus susiejimu su teisių 
turėtojais. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija tiksliai paskirsto 
ir išmoka šias sumas, užtikrindama vienodą 
požiūrį į visų kategorijų teisių turėtojus.

Or. de

Pagrindimas

Kartais teisių turėtojai turi per daug ilgai laukti, kol gaus atlyginimą, ir dėl to patenka į 
keblią padėtį; šia direktyva turėtų būti padaryta aiški pažanga atitinkamu klausimu.

Pakeitimas 175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija periodiškai ir stropiai paskirstytų 
ir išmokėtų sumas, mokėtinas visiems 
atstovaujamiems teisių turėtojams.
Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija paskirsto ir išmoka šias sumas 
ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo 
finansinių metų, kuriais surinktos pajamos 
už teisių naudojimą, pabaigos, išskyrus 
atvejus, kai laikytis šio termino 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai trukdo objektyvios priežastys, 
visų pirma susijusios su naudotojų 
atskaitomybe, teisių ir teisių turėtojų 
nustatymu arba informacijos apie kūrinius 
ir kitus objektus susiejimu su teisių 
turėtojais. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija tiksliai paskirsto 
ir išmoka šias sumas, užtikrindama vienodą 
požiūrį į visų kategorijų teisių turėtojus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija periodiškai ir stropiai paskirstytų 
ir išmokėtų sumas, mokėtinas visiems 
atstovaujamiems teisių turėtojams, ir kad ji 
tai darytų remdamasi naudotojų per 
6 mėnesius po turinio naudojimo pateikta 
informacija. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija paskirsto ir 
išmoka šias sumas ne vėliau kaip per 12 
mėnesių nuo finansinių metų, kuriais 
surinktos pajamos už teisių naudojimą, 
pabaigos, išskyrus atvejus, kai laikytis šio 
termino kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai trukdo objektyvios priežastys, 
visų pirma susijusios su naudotojų 
atskaitomybe, teisių ir teisių turėtojų 
nustatymu arba informacijos apie kūrinius 
ir kitus objektus susiejimu su teisių 
turėtojais. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija tiksliai paskirsto 
ir išmoka šias sumas, užtikrindama vienodą 
požiūrį į visų kategorijų teisių turėtojus.

Or. en
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Pagrindimas

Kolektyvinio teisių administravimo asociacija gali laiku paskirstyti sumas tik tokiu atveju, jei 
naudotojai laiku pateikia informaciją apie įvairaus turinio naudojimą.

Pakeitimas 176
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kolektyvinio teisių administravimo 
organizacija pradeda paskirti teisių 
turėtojų pajamas tik surinkta suma 
pakankamai padengus pajamų surinkimo 
sąnaudas. Minimali suma, būtina 
paskirstymui pradėti, neturi nepagrįstai 
viršyti mažiausios minimalios sumos, 
kurią taiko palyginamos kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijos. 

Or. en

Pagrindimas

Teisių turėtojų pajamų pasiskirstymas labai nelygus – labai daug kūrėjų uždirba labai mažai. 
Taigi žemesnis minimalus paskirstymo lygis padės greičiau paskirstyti pajamas daugeliui 
teisių turėtojų. Tuo tarpu daug uždirbantys teisių turėtojai suinteresuoti nustatyti per aukštą 
minimalų paskirstymo lygį, o tai kai kuriais atvejais sukuria neteisingą paskirstymą. Be to, 
reikalavimas dėl žemo minimalaus paskirstymo lygio sudaro paskatas atlikti ekonomiškai 
efektyvų paskirstymą.

Pakeitimas 177
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali leisti kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijoms 
nukrypti nuo 1 dalyje nustatyto 
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įpareigojimo paskirstyti ir išmokėti sumas 
tais atvejais, kai tai pateisinama 
objektyviomis priežastimis, pirmiausia 
susijusiomis su naudotojų atskaitomybe, 
teisių ir teisių turėtojų nustatymu arba 
informacijos apie kūrinius ir kitus 
objektus susiejimu su teisių turėtojais, dėl 
kurių kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos negali laikytis toje dalyje 
nurodyto dažnumo ir termino. Tokiais 
atvejais kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos sumas teisių 
turėtojams paskirsto ir išmoka kiek 
galima anksčiau.

Or. en

Pakeitimas 178
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tais atvejais, kai teisių turėtojams 
mokėtinų sumų paskirstyti neįmanoma,
nors kolektyvinio teisių administravimo
asociacija ėmėsi visų priemonių, 
reikalingų teisių turėtojų tapatybei ir vietai 
nustatyti, praėjus penkeriems metams nuo 
finansinių metų, kuriais surinktos pajamos 
už teisių naudojimą, pabaigos, kolektyvinio
teisių administravimo asociacija priima 
sprendimą dėl atitinkamų sumų 
panaudojimo pagal 7 straipsnio 5 dalies b 
punktą, nepažeisdama teisių turėtojo 
teisės iš asociacijos šių sumų pareikalauti.

2. Tais atvejais, kai teisių turėtojams 
mokėtinų sumų paskirstyti neįmanoma, nes
kolektyvinio teisių administravimo
asociacija nesugebėjo nustatyti teisių 
turėtojų tapatybės ir vietos, praėjus
trejiems metams nuo finansinių metų, 
kuriais surinktos pajamos už teisių 
naudojimą, pabaigos, pinigai perduodami 
fondui, kurį šiuo tikslu įsteigia ir valdo 
valstybė narė, kurioje šie pinigai 
surenkami.  Vėliau šis fondas būtų 
atsakingas spręsti visas atsiradusių teisių
turėtojų pretenzijas.

Or. en

Pagrindimas

Jei kolektyvinio teisių administravimo asociacijoms būtų leidžiama laikyti pinigus, jos būtų 
skatinamos nedėti daug pastangų ieškant tikrųjų teisių turėtojų. Valstybės narės valdomas 
fondas taip pat galėtų prisidėti skatinant kultūros įvairovę. Žr. 15a konstatuojamąją dalį 
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(naują). Be to, siūlomas penkerių metų laikotarpis yra gana ilgas, menkai tikėtina, kad 
nenustatytas teisių turėtojas bus surastas po trečių ar ketvirtų metų.

Pakeitimas 179
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tais atvejais, kai teisių turėtojams 
mokėtinų sumų paskirstyti neįmanoma, 
nors kolektyvinio teisių administravimo
asociacija ėmėsi visų priemonių, 
reikalingų teisių turėtojų tapatybei ir vietai 
nustatyti, praėjus penkeriems metams nuo 
finansinių metų, kuriais surinktos pajamos 
už teisių naudojimą, pabaigos, kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija priima 
sprendimą dėl atitinkamų sumų 
panaudojimo pagal 7 straipsnio 5 dalies b 
punktą, nepažeisdama teisių turėtojo 
teisės iš asociacijos šių sumų pareikalauti.

2. Tais atvejais, kai teisių turėtojams 
mokėtinų sumų paskirstyti neįmanoma, 
nors kolektyvinio teisių administravimo
organizacija ėmėsi visų priemonių, 
reikalingų teisių turėtojų tapatybei ir vietai 
nustatyti, praėjus trejiems metams nuo 
finansinių metų, kuriais surinktos pajamos 
už teisių naudojimą, pabaigos, valstybės 
narės nusprendžia, kaip geriau paskirstyti 
nepaskirstytas sumas, pvz., leidžiant
kolektyvinio teisių administravimo
organizacijoms paskirstyti sumas savo 
nariams.

Or. en

Pakeitimas 180
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tais atvejais, kai teisių turėtojams 
mokėtinų sumų paskirstyti neįmanoma, 
nors kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija ėmėsi visų priemonių, reikalingų 
teisių turėtojų tapatybei ir vietai nustatyti, 
praėjus penkeriems metams nuo finansinių 
metų, kuriais surinktos pajamos už teisių 
naudojimą, pabaigos, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija priima 

2. Tais atvejais, kai teisių turėtojams 
mokėtinų sumų paskirstyti neįmanoma, 
nors kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija ėmėsi visų priemonių, reikalingų 
teisių turėtojų tapatybei ir vietai nustatyti, 
praėjus dvejiems metams nuo finansinių 
metų, kuriais surinktos pajamos už teisių 
naudojimą, pabaigos, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija priima 
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sprendimą dėl atitinkamų sumų 
panaudojimo pagal 7 straipsnio 5 dalies b 
punktą, nepažeisdama teisių turėtojo teisės 
iš asociacijos šių sumų pareikalauti.

sprendimą dėl atitinkamų sumų 
panaudojimo pagal 7 straipsnio 5 dalies b 
punktą, nepažeisdama teisių turėtojo teisės 
iš asociacijos šių sumų pareikalauti.

Or. de

Pakeitimas 181
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tais atvejais, kai teisių turėtojams 
mokėtinų sumų paskirstyti neįmanoma, 
nors kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija ėmėsi visų priemonių, reikalingų 
teisių turėtojų tapatybei ir vietai nustatyti, 
praėjus penkeriems metams nuo finansinių 
metų, kuriais surinktos pajamos už teisių 
naudojimą, pabaigos, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija priima 
sprendimą dėl atitinkamų sumų 
panaudojimo pagal 7 straipsnio 5 dalies b 
punktą, nepažeisdama teisių turėtojo 
teisės iš asociacijos šių sumų pareikalauti.

2. Tais atvejais, kai teisių turėtojams 
mokėtinų sumų paskirstyti neįmanoma, 
nors kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija ėmėsi visų priemonių, reikalingų 
teisių turėtojų tapatybei ir vietai nustatyti, 
praėjus penkeriems metams nuo finansinių 
metų, kuriais surinktos pajamos už teisių 
naudojimą, pabaigos, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija panaudoja šią 
sumą savo kultūros fondui. Jei tokio 
fondo nėra, kolektyvinio teisių
administravimo asociacija grąžina sumą 
naudotojams.

Or. en

Pakeitimas 182
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija netaikytų 
skirtingo požiūrio savo nariams ir teisių 
turėtojams, kurių teises ji administruoja 
pagal atstovavimo susitarimą, visų pirma 

Valstybės narės užtikrina, kad kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija netaikytų 
skirtingo požiūrio teisių turėtojams, kurių 
teises ji administruoja pagal atstovavimo 
susitarimą, visų pirma netaikytų jiems 
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netaikytų jiems skirtingų tarifų, 
administravimo mokesčių, pajamų už teisių 
naudojimą surinkimo sąlygų ir šių sumų 
paskirstymo teisių turėtojams sąlygų.

skirtingų tarifų, administravimo mokesčių, 
pajamų už teisių naudojimą surinkimo 
sąlygų ir šių sumų paskirstymo teisių 
turėtojams sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 183
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atstovavimo susitarimuose nustatyti
atskaitymai ir mokėjimai

Atstovavimo susitarimuose nustatyti 
mokėjimai

Or. en

Pakeitimas 184
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija iš pajamų už administruojamų 
teisių naudojimą pagal atstovavimo 
susitarimą su kita kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija neatskaito 
jokių mokesčių, išskyrus administravimo 
mokesčius, nebent kita kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija duoda aiškų 
sutikimą atskaityti sumas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 185
Toine Manders
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija periodiškai, stropiai ir tiksliai 
paskirsto ir išmoka kitoms kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijoms 
mokėtinas sumas.

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija laiku, periodiškai, stropiai ir 
tiksliai paskirsto ir išmoka kitoms 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms mokėtinas sumas.
Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija paskirsto ir išmoka šias sumas 
kitoms kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms bent kartą per ketvirtį ir ne 
vėliau kaip per 12 mėnesių po to, kai 
surenkamos pajamos už teisių naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 186
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali leisti kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijoms 
nukrypti nuo 2 dalyje nustatyto 
įpareigojimo paskirstyti ir išmokėti sumas 
tais atvejais, kai tai pateisinama 
objektyviomis priežastimis, pirmiausia 
susijusiomis su naudotojų atskaitomybe, 
teisių ir teisių turėtojų nustatymu arba 
informacijos apie kūrinius ir kitus 
objektus susiejimu su teisių turėtojais, dėl 
kurių kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos negali laikytis toje dalyje 
nurodyto dažnumo ir termino. Tokiais 
atvejais kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos sumas teisių 
turėtojams paskirsto ir išmoka kiek 
galima anksčiau.
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Or. en

Pakeitimas 187
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos per 14 kalendorinių dienų 
sureaguotų į prašymus naudoti licencijas 
ir per 60 dienų nuo prašymo dėl licencijos 
gavimo dienos pateiktų naudotojui 
pasiūlymą, jei kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija gauna visą 
atitinkamą informaciją, reikalingą 
pasiūlymui pateikti.

Or. de

Pakeitimas 188
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant išimtinių teisių tarifus 
atsižvelgiama į teisių prekybos ekonominę 
vertę ir kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos teikiamą paslaugą.

Nustatant išimtinių teisių ir teisių į atlygį
tarifus atsižvelgiama į teisių naudojimo
prekybos ekonominę vertę ir kūrinių bei 
kitų apsaugotų objektų pobūdį ir 
naudojimo sritį, taip pat kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos
teikiamos paslaugos ekonominę vertę.

Or. en
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Pakeitimas 189
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant išimtinių teisių tarifus 
atsižvelgiama į teisių prekybos ekonominę 
vertę ir kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos teikiamą paslaugą.

Nustatant išimtinių teisių tarifus tinkamai
atsižvelgiama į teisių prekybos ekonominę 
vertę ir kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos teikiamą paslaugą.

Or. de

Pakeitimas 190
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu nacionalinės teisės aktų, kuriais 
nustatomos teisių turėtojams pagal jų teisę 
į atlygį arba teisę į kompensaciją 
mokėtinos sumos, nėra, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija nustato šias 
mokėtinas sumas pagal šių teisių prekybos 
ekonominę vertę.

Jeigu nacionalinės teisės aktų, kuriais 
nustatomos teisių turėtojams pagal teisę į 
kompensaciją mokėtinos sumos, nėra, 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija nustato šias mokėtinas sumas
remdamasi nediskriminaciniais kriterijais, 
užtikrindama teisingą kompensaciją už 
kūrinių ir kitų apsaugotų objektų 
naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 191
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu nacionalinės teisės aktų, kuriais Jeigu nacionalinės teisės aktų, kuriais 
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nustatomos teisių turėtojams pagal jų teisę 
į atlygį arba teisę į kompensaciją
mokėtinos sumos, nėra, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija nustato šias 
mokėtinas sumas pagal šių teisių prekybos 
ekonominę vertę.

nustatomos teisių turėtojams pagal jų teisę 
į atlygį mokėtinos sumos, nėra, 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija nustato šias mokėtinas sumas 
pagal šių teisių prekybos ekonominę vertę.

Or. de

Pakeitimas 192
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Naudotojai laiku ir tiksliai sutarta ir 
pageidautina automatizuotai nuskaitoma 
forma praneša kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijoms apie 
kūrinių ir kitų objektų naudojimą, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos galėtų nustatyti taikytinus 
mokesčius ir tiksliai paskirstyti sumas 
teisių turėtojams, vadovaujantis šioje 
direktyvoje numatytais įpareigojimais. 
Tais atvejais, kai naudotojai nepateikia 
pranešimo kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijoms tokiu 
būdu, kad jos galėtų laiku ir tiksliai 
paskirstyti sumas atskiriems teisių 
turėtojams, valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos būtų atleistos nuo šioje 
direktyvoje numatytų įpareigojimų, 
susijusių su pajamų už teisių naudojimą 
paskirstymu atskiriems teisių turėtojams.

Or. en

Pakeitimas 193
Lara Comi, Aldo Patriciello
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant užtikrinti savalaikį, teisingą ir 
skaidrų teisių paskirstymą, kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos 
reikalauja, kad ne vėliau kaip per 6 
mėnesius po muzikos kūrinio naudojimo 
naudotojai gautų analitines ataskaitas 
apie naudotus kūrinius, paremtas 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų parengtomis arba sektoriuje 
naudojamomis standartinėmis 
ataskaitomis.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų galima nustatyti apsaugotų kūrinių naudojimą, skaitmeninės ir kitos aplinkos 
naudotojai turi teikti ataskaitas. Be šios nuostatos autorių teisių ir gretutinių teisių 
paskirstymui ir toliau kenks duomenų, būtinų siekiant užtikrinti proporcingą ir analitinį 
tikrojo kūrinių naudojimo paskirstymą, trūkumas.  Duomenys dažnai teikiami ne visapusiškai 
ir neteisingai. Didėjant įrangos kiekiui ir siekiant kūrinių, kurių autorių teisėmis saugomos, 
sklaidos reikia kolektyvinio teisių administravimo asociacijos galėtų laiku iš naudotojų gauti 
tikslius duomenis apie muzikos kūrinių naudojimą.

Pakeitimas 194
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Naudotojai turėtų kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijoms laiku 
mokėti licencijų mokesčius arba atlygį , 
kai jie bendrai taikomi, arba galiojantį 
teismo nustatytą mokestį. Tais atvejais, 
kai naudotojai kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijoms laiku 
nemoka licencijų mokesčių arba atlygio, 
valstybės narės užtikrina, kad kolektyvinio 
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teisių administravimo organizacijos galėtų 
nustatyti tokiems naudotojams 
papildomus mokesčius, padengiančius
administracines sąnaudas, susijusias su 
savanoriškai nemokamais licencijų 
mokesčiais arba atlygiu. 

Or. en

Pakeitimas 195
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Naudotojų prievolės

Valstybės narės užtikrina, kad naudotojai 
nemokamai elektronine forma teisių 
administravimo tikslais pateiktų 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijoms išsamią ir tikslią 
informaciją, kuri reikalinga siekiant 
nustatyti kūrinio arba kito objekto 
naudojimą ir atitinkamą teisių turėtoją.

Or. en

Pakeitimas 196
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Ataskaitų teikimas ir sąskaitų išdavimas

1. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos nustato tinkamas 
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komunikacijos procedūras, kad 
naudotojai galėtų pateikti kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijai visą 
būtiną informaciją apie licencijos 
naudojimą, įskaitant faktinio kūrinių 
naudojimo ataskaitą, ir padaryti tai 
tiksliai bei laikydamiesi termino, dėl kurio 
tos licencijos klausimu bendrai susitarta.
2. Valstybės narės gali reikalauti, kad jų 
teritorijoje įsteigtos kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos įdiegtų 3–5 
dalyse išdėstytas procedūras.
3. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos savo teisių turėtojų, narių ir 
naudotojų naudai nustato tarpusavio 
bendradarbiavimo procedūrą. Tokia 
bendradarbiavimo procedūra apima bent 
informacijos apie suteiktas licencijas ir 
kūrinių bei kitų apsaugotų objektų 
naudojimą kaupimą bendroje duomenų 
bazėje, koordinuotą ir bendrą sąskaitų 
išdavimą ir pajamų už teisių naudojimą 
rinkimą.
4. Taikydamos 2 dalyje nurodytą 
bendradarbiavimo procedūrą kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos galės 
koordinuoti sąskaitų naudotojams 
išdavimą taip, kad vienas naudotojas 
gautų vieną bendrą sąskaitą už teises, 
susijusias su kūriniais bei kitais 
apsaugotais objektais, kuriems suteikta 
licencija. Bendra sąskaita turi būti 
skaidri, joje nurodomos susijusios 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos, kūrinių ir kitų apsaugotų 
objektų, kuriems suteikta licencija, 
sąrašai ir informacija apie atitinkamą 
faktinį naudojimą. Sąskaitoje taip pat 
turėtų būti aiškiai nurodytos bent 
proporcingos sumos, mokėtinos teisių 
turėtojams, ir sumos, kurios turi būti 
naudojamos administravimo mokesčiams 
padengti.
5. 2 ir 3 dalys netaikomos kolektyviniam 
teisių naudoti muzikos kūrinius internete 
administravimui ir kolektyviniam teisių 
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naudoti kūrinius ir kitus objektus 
daugelyje teritorijų administravimui.

Or. en

Pakeitimas 197
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
1. Kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos nustato proporcingas 
komunikacijos procedūras, kad 
naudotojai galėtų pateikti kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijai visą 
būtiną informaciją apie licencijos 
naudojimą, įskaitant faktinio kūrinių 
naudojimo ataskaitą, ir padaryti tai 
tiksliai bei laikydamiesi termino, dėl kurio 
tos licencijos klausimu bendrai susitarta.
2. Kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos savo teisių turėtojų, narių ir 
naudotojų naudai gali nustatyti 
bendradarbiavimo procedūrą. Tokia 
bendradarbiavimo procedūra apima 
informacijos apie suteiktas licencijas ir 
kūrinių bei kitų apsaugotų objektų 
naudojimą bendrą kaupimą. Šioje srityje 
bendros duomenų bazės ir bendro 
sąskaitų išdavimo ekonominį efektyvumą 
reikia dar įvertinti.

Or. en

Pakeitimas 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija, gavusi bet kurio teisių turėtojo, 
kurio teisėms atstovauja, bet kurios 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos, kurios vardu administruoja 
teises pagal atstovavimo susitarimą, arba 
bet kurio naudotojo prašymą, nepagrįstai 
nedelsdama elektroninėmis priemonėmis 
pateiktų šią informaciją:

Išbraukta.

a) standartines licencines sutartis ir 
taikomus tarifus;
b) administruojamą repertuarą ir teises, 
nurodant kuriose valstybėse narėse tas 
repertuaras ir teisės galioja;
c) pasirašytų atstovavimo susitarimų 
sąrašą, įskaitant informaciją apie kitas 
dalyvaujančias kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijas, atstovaujamą 
repertuarą ir teritorinę taikymo sritį, 
kuriai šie susitarimai galioja.

Or. en

Pakeitimas 199
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo
asociacija, gavusi bet kurio teisių turėtojo, 
kurio teisėms atstovauja, bet kurios
kolektyvinio teisių administravimo
asociacijos, kurios vardu administruoja 
teises pagal atstovavimo susitarimą, arba 
bet kurio naudotojo prašymą, nepagrįstai 
nedelsdama elektroninėmis priemonėmis 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo
organizacija paviešintų šią informaciją
kolektyvinio teisių administravimo
organizacijos interneto svetainėje:
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pateiktų šią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinė informacija apie tarifus, licencijavimo sutartis, repertuarą ir atstovavimo 
susitarimus yra būtina siekiant, kad kūrybos prekių rinka veiktų tinkamai ir skaidriai. 
Neturėtų būti apsiribojama pagrindinės informacijos apie kainas ir prekes teikimu 
pareikalavus. Jei pakeitimas bus priimtas, 18 straipsnio 1 dalies sąrašas gali būti perkeltas 
papildant 19 straipsnio 1 dalį, o 18 straipsnio 1 dalį galima išbraukti.

Pakeitimas 200
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija, gavusi bet kurio teisių turėtojo, 
kurio teisėms atstovauja, bet kurios 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos, kurios vardu administruoja 
teises pagal atstovavimo susitarimą, arba 
bet kurio naudotojo prašymą, nepagrįstai
nedelsdama elektroninėmis priemonėmis 
pateiktų šią informaciją:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija nedelsdama elektroninėmis 
priemonėmis pateiktų ir paskelbtų šią 
informaciją:

Or. de

Pakeitimas 201
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) administruojamą repertuarą ir teises, 
nurodant kuriose valstybėse narėse tas 
repertuaras ir teisės galioja;

b) administruojamą repertuarą ir teises, 
nurodant kuriose valstybėse narėse tas 
repertuaras ir teisės galioja, arba, jei dėl 
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kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos veiklos srities repertuaro 
negalima nustatyti, atstovaujamų kūrinių 
arba kitų objektų kategorijas ir 
administruojamas teises, nurodant 
kuriose valstybėse narėse tos kategorijos 
ir teisės galioja;

Or. en

Pakeitimas 202
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be to, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija bet kurio teisių 
turėtojo arba kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos prašymu
pateikia visą informaciją apie kūrinius, 
kurių teisių turėtojas ar turėtojai 
nenustatyti, įskaitant tam tikrais atvejais 
kūrinio pavadinimą, autoriaus vardą ir 
pavardę, leidėjo pavadinimą ir visą kitą 
turimą susijusią informaciją, kurios gali 
reikėti nustatant teisių turėtojų tapatybę.

2. Be to, kolektyvinio teisių 
administravimo organizacija viešai
pateikia visą informaciją apie kūrinius, 
kurių teisių turėtojas ar turėtojai nenustatyti
pagal Direktyvos 2012/28/ES dėl tam tikro 
leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių 
naudojimo nuostatas, įskaitant tam tikrais 
atvejais kūrinio pavadinimą, autoriaus 
vardą ir pavardę, leidėjo pavadinimą ir visą 
kitą turimą susijusią informaciją, kurios 
gali reikėti nustatant teisių turėtojų 
tapatybę.

Or. en

Pagrindimas

Teisių turėtojai, kurie nėra kolektyvinio teisių administravimo asociacijos nariai, turėtų galėti 
patikrinti, ar jų kūriniai nėra įrašyti į sąrašą kūrinių, kurių teisių turėtojai nenustatyti. Be to, 
ši informacija vertinga tiek naudotojams, tiek galutiniam vartotojams. Nenustatytų autorių 
teisių kūrinių direktyvoje yra nuostatos, kaip elgtis, jei teisių turėtojų negalima rasti, todėl, 
kad būtų užtikrintas nuoseklumas, derėtų pateikti nuorodą į tą direktyvą.

Pakeitimas 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski



PE508.268v01-00 90/109 AM\933267LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be to, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija bet kurio teisių 
turėtojo arba kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos prašymu 
pateikia visą informaciją apie kūrinius, 
kurių teisių turėtojas ar turėtojai 
nenustatyti, įskaitant tam tikrais atvejais 
kūrinio pavadinimą, autoriaus vardą ir 
pavardę, leidėjo pavadinimą ir visą kitą 
turimą susijusią informaciją, kurios gali 
reikėti nustatant teisių turėtojų tapatybę.

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija bet kurio teisių turėtojo arba 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos prašymu pateikia visą 
informaciją apie kūrinius, kurių teisių 
turėtojas ar turėtojai nenustatyti, įskaitant 
tam tikrais atvejais kūrinio pavadinimą, 
autoriaus vardą ir pavardę, leidėjo 
pavadinimą ir visą kitą turimą susijusią 
informaciją, kurios gali reikėti nustatant 
teisių turėtojų tapatybę.

Or. en

Pakeitimas 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo
asociacija paviešintų šią informaciją:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo
organizacija viešai prieinamoje interneto 
svetainėje paskelbtų šią informaciją:

Or. en

Pakeitimas 205
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) visų naudojamų muzikos kūrinių ir 
teisių naudoti muzikos kūrinius sąrašą;
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Or. de

Pakeitimas 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) teisių, teisių kategorijų arba kūrinių 
tipų, kuriems teisių turėtojai savanoriškai 
netaiko kolektyvinio administravimo, 
sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 207
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) standartines licencines sutartis ir 
taikomus tarifus;

Or. en

Pakeitimas 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) administruojamą repertuarą ir teises, 
nurodant kuriose valstybėse narėse tas 
repertuaras ir teisės galioja;
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Or. en

Pakeitimas 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies g d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gd) pasirašytų atstovavimo susitarimų 
sąrašą, įskaitant informaciją apie kitas 
dalyvaujančias kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijas, atstovaujamą 
repertuarą ir teritorinę taikymo sritį, 
kuriai šie susitarimai galioja.

Or. en

Pakeitimas 210
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali priimti sprendimą, 
kad I priedo 1 punkto a, f ir g papunkčiai 
netaikomi tai kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai, kuri jos 
balanso sudarymo dieną neviršija dviejų 
iš trijų toliau nurodytų ribų:

Išbraukta.

a) bendra balanso suma – 350 000 EUR;
b) grynoji apyvarta – 700 000 EUR;
c) vidutinis darbuotojų skaičius 
finansiniais metais: dešimt.

Or. en
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Pakeitimas 211
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali priimti sprendimą, 
kad I priedo 1 punkto a, f ir g papunkčiai 
netaikomi tai kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai, kuri jos 
balanso sudarymo dieną neviršija dviejų 
iš trijų toliau nurodytų ribų:

Išbraukta.

a) bendra balanso suma – 350 000 EUR;
b) grynoji apyvarta – 700 000 EUR;
c) vidutinis darbuotojų skaičius 
finansiniais metais: dešimt.

Or. de

Pakeitimas 212
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali priimti sprendimą, 
kad I priedo 1 punkto a, f ir g papunkčiai 
netaikomi tai kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai, kuri jos 
balanso sudarymo dieną neviršija dviejų iš 
trijų toliau nurodytų ribų:

5. I priedo 1 punkto a, f ir g papunkčiai 
netaikomi tai kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijai, kuri jos 
balanso sudarymo dieną neviršija dviejų iš 
trijų toliau nurodytų ribų:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į geresnį reguliavimą ir Komisijos įsipareigojimus, valstybėms narėms 
leidžiama itin mažiems subjektams netaikyti tam tikrų, galimai apsunkinančių reikalavimų.
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Pakeitimas 213
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsteigtos kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos, teikdamos 
daugiateritores licencijas naudoti muzikos 
kūrinius internete, laikytųsi šios antraštinės 
dalies reikalavimų.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje veikiančios kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos, teikdamos 
daugiateritores licencijas naudoti muzikos 
kūrinius internete, laikytųsi šios antraštinės 
dalies reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išengti to, kad taisyklėms būtų nusižengiama įsteigiant organizacijas trečiosiose 
šalyse, direktyva turėtų būti taikoma visoms kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijoms, veikiančioms bent vienoje valstybėje narėje. Straipsnis turi būti suderintas su 
2 straipsniu.

Pakeitimas 214
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija, teikianti daugiateritores 
licencijas naudoti muzikos kūrinius 
internete, internetinių muzikos paslaugų 
teikėjams, teisių turėtojams ir kitoms 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms elektroninėmis priemonėmis 
teikia naujausią informaciją, pagal kurią 
jie gali nustatyti šios asociacijos 
administruojamą muzikos repertuarą 
internete. Nurodomi administruojami 
muzikos kūriniai, atstovaujamos teisės arba 
jų dalys ir atstovaujamos valstybės narės.

1. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija, teikianti daugiateritores 
licencijas naudoti muzikos kūrinius 
internete, viešai skelbia naujausią 
informaciją, kad būtų galima nustatyti šios 
asociacijos administruojamą muzikos 
repertuarą internete. Nurodomi 
administruojami muzikos kūriniai, 
atstovaujamos teisės arba jų dalys ir 
atstovaujamos valstybės narės.



AM\933267LT.doc 95/109 PE508.268v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 215
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija gali imtis pagrįstų priemonių, 
siekdama užtikrinti duomenų tikslumą ir 
vientisumą, kontroliuoti jų pakartotinį 
naudojimą ir apsaugoti asmens duomenis
bei neskelbtiną komercinę informaciją.

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija gali imtis pagrįstų priemonių, 
siekdama užtikrinti duomenų tikslumą ir 
vientisumą, apsaugoti asmens duomenis ir, 
jei reikia, neskelbtiną komercinę 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Kolektyvinio teisių administravimo asociacijoms neturėtų būti suteikta įgaliojimų riboti 
pakartotinį informacijos, kuri yra svarbi ir pagrindinė žmogaus teisė, panaudojimą.

Pakeitimas 216
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės skatina ir ragina 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijas ir komercinius operatorius 
sukurti tikslią, išsamią ir atnaujinamą 
Pasaulinę repertuaro duomenų bazę, kuri 
palengvintų daugiateritorių ir sudėtinio 
repertuaro licencijų teikimą.

Or. en
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Pakeitimas 217
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija, teikianti daugiateritores 
licencijas naudoti muzikos kūrinius 
internete, nustato tvarką, pagal kurią teisių 
turėtojai ir kitos kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos gali pareikšti 
prieštaravimus dėl 22 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų duomenų turinio arba dėl 23 
straipsnyje nurodytos informacijos, kai 
tokie teisių turėtojai ir kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos, remdamiesi 
pagrįstais įrodymais, yra įsitikinę, kad 
duomenys arba informacija, susiję su jų 
teisėmis naudoti muzikos kūrinius 
internete, yra netikslūs. Kai šios pretenzijos 
yra pakankamai pagrįstos, kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija užtikrina, 
kad duomenys arba informacija būtų 
nepagrįstai nedelsiant pataisyti.

1. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija, teikianti daugiateritores 
licencijas naudoti muzikos kūrinius 
internete, nustato tvarką, pagal kurią teisių 
turėtojai, kitos kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos ir naudotojai
gali pareikšti prieštaravimus dėl 22 
straipsnio 2 dalyje nurodytų duomenų 
turinio arba dėl 23 straipsnyje nurodytos 
informacijos, kai tokie teisių turėtojai,
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos ir naudotojai, remdamiesi 
pagrįstais įrodymais, yra įsitikinę, kad 
duomenys arba informacija, susiję su jų 
teisėmis naudoti muzikos kūrinius
internete, yra netikslūs. Kai šios pretenzijos 
yra pakankamai pagrįstos, kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija užtikrina, 
kad duomenys arba informacija būtų 
nepagrįstai nedelsiant pataisyti.

Or. en

Pagrindimas

Naudotojai taip pat turi teisėtą interesą, kad kolektyvinio teisių administravimo organizacijos 
turima informacija būtų tiksli.

Pakeitimas 218
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei įmanoma ir tik įvertinus bendros 
sąskaitos sąnaudas ir naudą, 3 ir 4 dalių 
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tikslais kolektyvinio teisių administravimo 
organizacija gali nustatyti 
bendradarbiavimo su kitomis kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijomis 
procedūrą tam, kad užtikrintų, jog 
internetinės muzikos paslaugos teikėjui 
būtų išduodama viena bendra sąskaita, 
kaip numatyta pagal 15a straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 219
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų atstovavimo susitarimai, pagal 
kuriuos viena asociacija įgalioja kitą 
asociaciją teikti daugiateritores licencijas 
naudoti muzikos kūrinius iš įgaliojančios 
asociacijos muzikos repertuaro internete,
negali būti išimtiniai. Įgaliota kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija 
administruoja šias teises naudoti kūrinius 
internete nediskriminacinėmis sąlygomis.

1. Siekiant sudaryti sąlygas sutelkti daug 
repertuarų ir suteikti daug repertuarų 
apimančias ir daugiateritores licencijas,
kolektyvinio teisių administravimo
asociacijos turėtų turėti galimybę 
vienodomis ir nediskriminuojamomis 
sąlygomis sudaryti kolektyvinio 
atstovavimo susitarimus su kitomis 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijomis, kad tokias licencijas būtų 
galima koordinuoti ir kad jos būtų 
veiksmingos. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų atstovavimo
susitarimuose, pagal kuriuos viena
kolektyvinio teisių administravimo
asociacija įgalioja kitą kolektyvinio teisių 
administravimo asociaciją teikti 
daugiateritores licencijas naudoti muzikos 
kūrinius iš įgaliojančios asociacijos 
muzikos repertuaro internete, turėtų būti
išlaikyta įgaliojančios asociacijos 
kompetencija įgalioti kitą asociaciją.

Or. en
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Pakeitimas 220
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kolektyvinio teisių administravimo
asociacijų atstovavimo susitarimai, pagal 
kuriuos viena asociacija įgalioja kitą
asociaciją teikti daugiateritores licencijas 
naudoti muzikos kūrinius iš įgaliojančios 
asociacijos muzikos repertuaro internete, 
negali būti išimtiniai. Įgaliota kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija 
administruoja šias teises naudoti kūrinius 
internete nediskriminacinėmis sąlygomis.

1. Kolektyvinio teisių administravimo
organizacijų atstovavimo susitarimai, 
pagal kuriuos viena kolektyvinio teisių 
administravimo organizacija įgalioja kitą
kolektyvinio teisių administravimo 
organizaciją teikti daugiateritores 
licencijas naudoti muzikos kūrinius iš 
įgaliojančios asociacijos muzikos 
repertuaro internete, negali būti išimtiniai.
Tai nepažeidžia atitinkamos kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijos teisės 
pavesti tam tikram skaičiui kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijų ar 
teisių internete fondams teikti 
daugiateritores licencijas savo muzikos 
repertuare naudoti muzikos kūrinius 
internete ir dalyvauti tam tikruose teisių 
internete fonduose.

Or. en

Pakeitimas 221
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kolektyvinio teisių administravimo
asociacijų atstovavimo susitarimai, pagal 
kuriuos viena asociacija įgalioja kitą
asociaciją teikti daugiateritores licencijas 
naudoti muzikos kūrinius iš įgaliojančios 
asociacijos muzikos repertuaro internete,
negali būti išimtiniai. Įgaliota
kolektyvinio teisių administravimo
asociacija administruoja šias teises 

1. Kolektyvinio teisių administravimo
organizacijų atstovavimo susitarimuose, 
pagal kuriuos viena kolektyvinio teisių 
administravimo organizacija įgalioja kitą
kolektyvinio teisių administravimo 
organizaciją teikti daugiateritores 
licencijas naudoti muzikos kūrinius iš 
įgaliojančios asociacijos muzikos 
repertuaro internete, turėtų būti išlaikyta 
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naudoti kūrinius internete 
nediskriminacinėmis sąlygomis.

įgaliojančios kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos 
kompetencija įgalioti kitą kolektyvinio 
teisių administravimo organizaciją.

Or. en

Pagrindimas

Įgaliojanti organizacija turėtų išlaikyti teisę (pagal neišimtinumo nuostatą) įgalioti kitą 
KTAO valdyti jos repertuarą. Tai turėtų būti aiškiai suformuluota.

Pakeitimas 222
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sudaryti sąlygas sutelkti 
repertuarus ir suteikti daug repertuarų 
apimančias ir daugiateritores licencijas, 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos turėtų turėti galimybę 
vienodomis ir nediskriminuojamomis 
sąlygomis sudaryti kolektyvinio 
atstovavimo konkrečiose teritorijose 
susitarimus su kitomis kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu nurodyti, kad KVO turi galimybę sudaryti susitarimus dėl konkrečių teritorijų, o ne tik 
turi įpareigojimą sudaryti susitarimus dėl visos Europos.

Pakeitimas 223
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įgaliota kolektyvinio teisių 
administravimo organizacija 
administruoja šias teises naudoti kūrinius 
internete nediskriminacinėmis sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 224
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės skatina kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijų 
bendradarbiavimą valdymo, 
administravimo ir teisių licencijavimo 
srityse.

Or. en

Pakeitimas 225
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos išlaikytų teisę savarankiškai 
nustatyti sąlygas, ypač susijusias su 
tarifais, kuriomis jos suteikia leidimą 
naudotis jų repertuaru.

Or. en
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Pakeitimas 226
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Valstybės narės užtikrina, kad 
atstovavimo susitarimai ir teisių internete 
fondai, keitimasis informacija bei kitokio 
pobūdžio kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijų 
bendradarbiavimui daugiateritorių ir 
daug repertuarų apimančių licencijų 
teikimo ir administravimo klausimais ir 
(arba) abiem šalims priimtinų tokių 
licencijų tarifų ir sąlygų nustatymo 
klausimais nebūtų taikomos 
konkurencijos teisės nuostatos, pagal 
kurias draudžiama sudaryti susitarimus ir 
užsiimti bendra praktika, kuria siekiama 
riboti konkurenciją arba kuria 
konkurencija yra ribojama.

Or. en

Pakeitimas 227
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įgaliojanti kolektyvinio teisių 
administravimo organizacija gali 
nuspręsti, kad jos įgaliojimas kitoms 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijoms atstovauti jos repertuarui 
galiotų tik tam tikrose konkrečiose 
teritorijose.

Or. en
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Pagrindimas

Kad kolektyvinio teisių administravimo organizacijos, formuodamos centrines bazes, turėtų 
tam tikrą lankstumą, svarbu, jog atstovavimo susitarimuose būtų leidžiama pasirinkti 
teritorijas, o ne būtų suteikiama vienintelė galimybė pasirinkti tik visą ES.

Pakeitimas 228
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės, jei taikoma, tomis pat 
sąlygomis skatina kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijų 
bendradarbiavimą teisių valdymo, 
administravimo ir licencijavimo srityse ir 
sukuria bendras teisines sąlygas šiai 
veiklai pradėti ir vykdyti tarpvalstybiniu 
mastu.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybės narės būtų įpareigotos priimti nacionalinius įstatymus, pagal kuriuos 
būtų palengvintas tarpvalstybinis licencijavimas, nes kai kurios nacionalinės nuostatos kliudo 
siekti šio tikslo.

Pakeitimas 229
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės, jei taikoma, tomis pat 
sąlygomis skatina kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų 
bendradarbiavimą teisių valdymo, 
administravimo ir licencijavimo srityse ir 
sukuria bendras teisines sąlygas šiai 
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veiklai pradėti ir vykdyti tarpvalstybiniu 
mastu.

Or. en

Pakeitimas 230
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašymą gavusi kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija, nusprendusi 
atmesti 1 dalyje nurodytą prašymą, raštu 
informuoja prašymą pateikusią 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociaciją apie savo sprendimą ir apie šio 
sprendimo priežastis.

Or. en

Pakeitimas 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Administravimo mokestis, mokamas už 
paslaugą, kurią paprašytoji kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija teikia 
prašančiajai asociacijai, neviršija sąnaudų, 
kurias pagrįstai patiria paprašytoji 
asociacija, administruodama prašančiosios 
asociacijos repertuarą, pridėjus pagrįstą 
pelno maržą.

Administravimo mokestis, mokamas už 
paslaugą, kurią paprašytoji kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija teikia 
prašančiajai asociacijai, neviršija sąnaudų, 
kurias pagrįstai patiria paprašytoji 
asociacija, administruodama prašančiosios 
asociacijos repertuarą.

Or. en
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Pakeitimas 232
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Prašymą gavusi kolektyvinio teisių 
administravimo organizacija 
įpareigojama aktyviai atstovauti prašymą 
pateikusios kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos teisėms 
tokiu pat ir nediskriminuojamuoju būdu, 
kaip ji atstovauja savo pačios repertuarui 
suteikdama ar siūlydama daugiateritores 
licencijas.

Or. en

Pagrindimas

Išvesties įpareigojimą sudaro įpareigojimas užtikrinti, kad repertuarai būtų tvarkomi 
vienodai ir kad iš šių sudėtinių repertuarų naudotojų būtų imamas tas pats tarifas.

Pakeitimas 233
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Prašymą gavusi kolektyvinio teisių 
administravimo organizacija suteikia 
prašančiosios kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos repertuarui 
licenciją, taikomą palaikant ryšius su 
naudotojais, tokiomis pačiomis sąlygomis
kaip ir savo pačios repertuarui, ir 
neišbraukia prašančiosios organizacijos 
repertuaro iš repertuaro, kuriam suteikta 
licencija, be aiškaus prašančiosios 
organizacijos sutikimo.

Or. en
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Pagrindimas

Išvesties įpareigojimai taikomi ir ten, kur taikomi įvesties įpareigojimai. Tai vienintelis būdas 
užtikrinti, kad repertuaras būtų įtrauktas į licencijavimo susitarimus.

Pakeitimas 234
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Tais atvejais, kai prašančiosios 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos prašymą atstovauti jos 
teisėms pagal 28 straipsnį atmeta visos 
paprašytosios kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos, 
besilaikančios šios direktyvos III 
antraštinės dalies nuostatų, prašančioji 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacija gali teikti arba siūlyti teikti 
daugiateritores licencijas naudoti muzikos 
kūrinius iš savo repertuaro internete tose 
teritorijose, dėl kurių gautas akivaizdus 
jos narių ir (arba) kitų kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijų leidimas.

Or. en

Pagrindimas

Kolektyvinio teisių administravimo organizacijos (KVO), besilaikančios III antraštinės dalies 
nuostatų, nėra iš tiesų suinteresuotos tapti kitų KVO kontaktiniu centru, nes tai padidintų 
tokių KVO naštą ir administracines sąnaudas.

Pakeitimas 235
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Paprašytoji ir prašančioji kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos gali 
susitarti dėl papildomos atskaitymo, 
viršijančio valdymo mokestį, socialinių, 
kultūros ir švietimo paslaugų tikslais.

Or. en

Pakeitimas 236
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnio 1 dalies a ir c punktai, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 32 ir 36 straipsniai taip 
pat taikomi subjektams, kurie visiškai arba 
iš dalies priklauso kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai ir siūlo teikti 
arba teikia daugiateritores licencijas 
naudoti muzikos kūrinius internete.

18 straipsnio 1 dalies c punktas,
19 straipsnio 1 dalies fa punktas, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 ir 
36 straipsniai taip pat taikomi subjektams, 
kurie visiškai arba iš dalies priklauso 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai ir siūlo teikti arba teikia 
daugiateritores licencijas naudoti muzikos 
kūrinius internete.

Or. en

Pakeitimas 237
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 ir 29 straipsniai netaikomi, jei toks 
subjektas suteikia arba siūlo suteikti 
daugiateritorių licencijų naudoti vieno 
pavienio teisių turėtojo muzikos kūrinius 
internete arba vien sujungia tų pačių 
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muzikos kūrinių teises tik tam, kad galėtų 
teikti bendras licencijas kartu atgaminti ir 
viešai skelbti tokius kūrinius.

Or. en

Pakeitimas 238
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios antraštinės dalies reikalavimai 
netaikomi kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms, kurios, 
laikydamosi konkurencijos taisyklių pagal 
SESV 101 ir 102 straipsnius, savanoriško 
reikalingų teisių jungimo pagrindu teikia
daugiateritores licencijas naudoti muzikos 
kūrinius internete, reikalingas 
transliuotojui, kad šis perduotų arba rodytų
visuomenei savo radijo ir televizijos 
programas tuo pačiu metu, kai jos 
pirmąsyk transliuojamos, arba vėliau ir 
bet kokią jo sukurtą internete pateikiamą 
medžiagą, papildančią pirmąją jo radijo 
ar televizijos programos transliaciją.

Šios antraštinės dalies reikalavimai 
netaikomi kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms, kurios, 
laikydamosi konkurencijos taisyklių pagal 
SESV 101 ir 102 straipsnius, savanoriško 
reikalingų teisių jungimo pagrindu teikia 
licencijas naudoti muzikos kūrinius 
internete, reikalingas transliuotojui, kad šis 
perduotų arba rodytų savo radijo ir 
televizijos programas arba pasiūlymus
internete.

Or. de

Pakeitimas 239
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo
asociacijos savo nariams ir teisių 
turėtojams nustatytų veiksmingą ir laiku 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo
organizacija savo nariams ir teisių 
turėtojams nustatytų veiksmingą ir laiku 
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įgyvendinamą tvarką, pagal kurią 
nagrinėjami skundai ir sprendžiami ginčai, 
visų pirma susiję su leidimu administruoti 
teises ir teisių panaikinimu arba atšaukimu, 
narystės sąlygomis, teisių turėtojams 
mokėtinų sumų surinkimu, atskaitymais iš 
šių sumų ir jų paskirstymu.

įgyvendinamą tvarką, pagal kurią 
nagrinėjami skundai ir sprendžiami ginčai, 
visų pirma susiję su leidimu administruoti 
teises ir teisių panaikinimu arba atšaukimu, 
narystės sąlygomis, teisių turėtojams 
mokėtinų sumų surinkimu, atskaitymais iš 
šių sumų ir jų paskirstymu. Skundų 
nagrinėjimo ir ginčų sprendimo 
procedūros turi būti nepriklausomos.

Or. en

Pakeitimas 240
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudotojams nustatyta ginčų sprendimo 
tvarka

Ginčų su naudotojais sprendimo tvarka

Or. de

Pakeitimas 241
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad dėl 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų ir naudotojų ginčų, susijusių su 
taikomomis ir siūlomomis licencijų 
teikimo sąlygomis, tarifais ir bet kokiu 
atsisakymu suteikti licenciją, būtų galima 
kreiptis į teismą ir atitinkamais atvejais į
nepriklausomą ir nešališką ginčų 
sprendimo įstaigą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad dėl 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų ir naudotojų ginčų, susijusių su 
taikomomis ir siūlomomis licencijų 
teikimo sąlygomis, tarifais ir bet kokiu 
atsisakymu suteikti licenciją, būtų galima 
kreiptis į nepriklausomą ir nešališką ginčų 
sprendimo įstaigą.

Or. en
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Pagrindimas

Naudotojai taip pat turėtų turėti prieigą prie ginčų sprendimo priemonių. Teisė taip pat 
(vietoje to) kreiptis į teismą reglamentuojama 2 dalyje ir neturi būti nurodyta šioje dalyje.

Pakeitimas 242
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 39 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nuolatos stebėtų, kaip jų 
teritorijoje įsteigtos kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos, teikdamos 
daugiateritores licencijas naudoti muzikos 
kūrinius internete, laikosi III antraštinės 
dalies reikalavimų.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 39 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nuolatos stebėtų, kaip jų 
teritorijoje veikiančios kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos, teikdamos 
daugiateritores licencijas naudoti muzikos 
kūrinius internete, laikosi III antraštinės 
dalies reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su 2 straipsnio apibrėžtimi.


