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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kontekstas

2012 m. liepą Komisija pasiūlė direktyvą, kurioje pateiktos bendrosios nuostatos dėl 
kolektyvinio teisių administravimo visuose sektoriuose. Be to, į ją įtrauktos specialios 
nuostatos dėl daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete. Šis pasiūlymas turi 
būti nagrinėjamas atsižvelgiant į Komisijos 2010 m. komunikatą dėl Europos skaitmeninės 
darbotvarkės ir strategijos „Europa 2020“, kuria siekiama pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo. Jo tikslas – palengvinti licencijų naudotis teisėmis suteikimą ir, kalbant bendriau, 
prieigą prie patrauklaus skaitmeninio turinio, ypač tarpvalstybiniame kontekste, ir taip 
užtikrinti, kad naudotojai ir įmonės galėtų visapusiškai pasinaudoti bendrosios skaitmeninės 
rinkos galimybėmis.

Kaip pažymėta 2011 m. balandžio mėn. Bendrosios rinkos akte, intelektinė nuosavybė yra 
viena iš esminių sričių, kuriose būtina imtis veiksmų ES lygmeniu, siekiant kovoti su 
dabartine krize, skatinti augimą ir didinti pasitikėjimą bendrąja rinka. Tyrimai rodo, kad 
kūrybos sektorius labai prisideda prie BVP ir užimtumo valstybėse narėse. Tačiau 
kolektyvinis teisių administravimas ES iki šiol neaiškus. Kalbant konkrečiai, daugybę metų 
diskutuojama dėl taikomų pajamų už teisių naudojimą rinkimo, tarifų apskaičiavimo ir 
surinktų mokesčių paskirstymo sistemų.

Teisių turėtojai dažnai skundžiasi, kad negauna to, ką turi teisę gauti. Esama rizikos, kad dėl 
kolektyvinio teisių administravimo asociacijų taikomų ilgų ir neaiškių atsiskaitymo ir 
mokesčių paskirstymo procedūrų tarp jų kils sąmyšis ir nepasitikėjimas. Tai kliūtis 
kūrybiškumui ir priežastis, dėl kurios vidaus rinka nepakankamai skaidri. Taip pat raginama 
užtikrinti daugiau aiškumo, kaip naudojamos sumos, kurių neįmanoma paskirstyti. Kita 
vertus, naudotojams dažnai sunku suprasti, kokius mokesčius jie turėtų mokėti ir kuri 
kolektyvinio teisių administravimo asociacija atsakinga už atitinkamą mokestį.

Pagaliau kolektyvinio teisių administravimo asociacijos teikia paslaugas vienai ar kelioms 
teisių ir teisių turėtojų grupėms valstybėje narėje ir daugeliu atveju yra de jure arba de facto
monopolistės. Todėl dar negalime kalbėti apie išties konkurencingą bendrąją rinką šioje 
srityje.

Pranešėjo pastabos

Komisijos pasiūlymas – didelis šuolis pirmyn kolektyvinio teisų administravimo srityje ir 
pranešėjas pritaria Komisijos nuomonei, kad būtina parengti teisinę sistemą šioje srityje.

Tačiau, jei norime puoselėti naujoviškesnę ir intelektualesnę kūrybą visoje bendrojoje rinkoje 
kūrėjų, paslaugų teikėjų, naudotojų ir visos Europos ekonomikos labui, turime veikti 
ryžtingiau. Pranešėjas norėtų, kad remiantis direktyva, inter alia, naudotojams ir teisių 
turėtojams būtų vienodai užtikrintas didesnis skaidrumas, mažesnė administracinė našta, taip 
pat geresnė teisių turėtojų interesų apsauga. Šia nuomone siekiama spręsti toliau išdėstytus 
pagrindinius klausimus ir taip prisidėti prie šių tikslų siekio.

Pirma, siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą naudotojams ir išvengti dvigubo apmokestinimo, 
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kolektyvinio teisių administravimo asociacijos turėtų bendradarbiauti taip, kad jos būtų 
pagrindinis informacinis punktas naudotojui. Jos turėtų dirbti išvien ir užtikrinti, kad 
naudotojas gautų vieną sąskaitą. Viso šito prielaida – gerai veikianti šių kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų keitimosi duomenimis sistema.

Antra, licencijų tarifai / mokesčiai turėtų būti skaidresni. Vienoje sąskaitoje turėtų būti aiškiai 
nurodyta susijusios kolektyvinio teisių administravimo asociacijos, kūriniai, kuriems suteikta 
licencija, ir jų faktinis panaudojimas. Kilus ginčui, jam išspręsti turėtų būti prieinami 
nepriklausomi ir nešališki organai, turintys atitinkamų ekspertinių žinių. Be to, siekiant 
išvengti susiskaidymo, skaidrumo reikalavimai turėtų būti taikomi visoms kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms. Remiantis šia direktyva taip pat turėtų būti visapusiškai 
pasinaudota dabartine technologine pažanga skatinant naudotojus, teisių turėtojus ir 
kolektyvinio teisių administravimo asociacijas gauti informaciją ir ja dalintis naudojantis 
individualiomis interneto paskyromis.

Trečia, turėtų būti skatinama apdairiai naudoti surinktas pajamas ir todėl turėtų būti apribotas 
rizikingas šių pajamų investavimas. Kolektyvinio teisių administravimo asociacijos turėtų 
susilaikyti nuo tokio turto investavimo, dėl kurio būtų prarastos teisių turėtojams 
priklausančios pajamos.

Ketvirta, turėtų būti geriau saugomi teisių turėtojų teisės ir interesai užtikrinant, kad jų teisių 
administravimas būtų paremtas dažnesniais ir reguliariais atsiskaitymais ir sumų paskirstymu, 
taip pat didesniu jų kūrinių naudojimo skaidrumu.

Pagaliau pareiškėjas teigiamai vertina direktyvos projekto III antraštinę dalį dėl 
daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo. Teisė steigtis ir teikti 
paslaugas, įskaitant kolektyvinio teisių administravimo paslaugas, tarpvalstybiniu lygmeniu 
yra bendrosios rinkos kertinis akmuo, numatytas pagal Sutartį ir Paslaugų direktyvą, ir todėl 
turėtų būti visapusiškai įgyvendinta.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
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 rinkoje18, kuria siekiama 

(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 rinkoje18, kuria siekiama 



PA\931545LT.doc 5/32 PE508.055v01-00

LT

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;

sukurti teisinę sistemą, užtikrinančią 
įsisteigimo laisvę ir laisvą paslaugų 
judėjimą tarp valstybių narių. Į šios 
direktyvos 17 straipsnio 11 dalį įtraukta 
išimtis, pagal kurią apibrėžta, kad 
16 straipsnyje pateiktos nuostatos dėl 
laisvės teikti paslaugas netaikomos 
intelektinės nuosavybėms teisėms, kaip 
tokioms. Vis dėlto nukrypti leidžianti 
nuostata netaikoma paslaugomis, 
susijusioms su tokių teisių 
administravimu. 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. en

Pakeitimas 2
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 profesinėms 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
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Pakeitimas 3
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 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;

(11) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos turi veikti iš esmės paisydamos 
savo teisų turėtojų ir narių interesų. Todėl 
svarbu nustatyti sistemas, kurios sudarytų 
galimybes kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų nariams – taigi 
teisių turėtojams ir jų interesams 
tiesiogiai atstovaujantiems subjektams –
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 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;

Or. en

Pakeitimas 4
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 

(13) nariams turėtų būti leista dalyvauti 
stebint kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų valdymą. Šiuo tikslu, 
atsižvelgdamos į savo organizacinę 
struktūrą, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos turėtų apibrėžti
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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;

priežiūros funkciją ir leisti, kad šią funkciją 
atliekančiame organe būtų atstovaujama 
asociacijos nariams, kurie atstovauja 
skirtingų kategorijų teisių turėtojams;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos renka, administruoja ir 
paskirsto pajamas, gautas už joms teisių 
turėtojų patikėtų teisių naudojimą. Šios 
pajamos galiausiai turi būti sumokėtos 
teisių turėtojams, kurie gali būti tos ar kitos 
asociacijos nariai. Todėl labai svarbu, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos itin rūpestingai rinktų, 
administruotų ir paskirstytų šias pajamas. 
Tiksliai paskirstyti pajamas įmanoma tik 
tokiu atveju, kai kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos tinkamai tvarko 
su naryste, licencijomis ir kūrinių bei kitų 
objektų naudojimu susijusius įrašus. Jei 
reikia, duomenis taip pat turėtų pateikti 
teisių turėtojai ir naudotojai, o kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos turėtų 
šiuos duomenis patikrinti. Surinktos teisių 
turėtojams mokėtinos sumos turėtų būti 
administruojamos atskirai nuo bet kokio 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos turto, o jei iki šių pajamų 
paskirstymo teisių turėtojams jos 
investuojamos, tai turėtų būti daroma 
laikantis asociacijos visuotiniame 

(15) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos renka, administruoja ir 
paskirsto pajamas, gautas už joms teisių 
turėtojų patikėtų teisių naudojimą. Šios 
pajamos galiausiai turi būti sumokėtos 
teisių turėtojams, kurie gali būti tos ar kitos 
asociacijos nariai. Todėl labai svarbu, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos itin rūpestingai rinktų, 
administruotų ir paskirstytų šias pajamas. 
Tiksliai paskirstyti pajamas įmanoma tik 
tokiu atveju, kai kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos tinkamai tvarko 
su naryste, licencijomis ir kūrinių bei kitų 
objektų naudojimu susijusius įrašus. Jei 
reikia, duomenis taip pat turėtų pateikti 
teisių turėtojai ir naudotojai, o kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos turėtų 
šiuos duomenis patikrinti. Surinktos teisių 
turėtojams mokėtinos sumos turėtų būti 
administruojamos atskirai nuo bet kokio 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos turto, o jei iki šių pajamų 
paskirstymo teisių turėtojams jos 
investuojamos, tai turėtų būti daroma 
laikantis asociacijos visuotiniame 
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susirinkime nustatytos investicijų politikos. 
Siekiant išlaikyti aukštą teisių ir teisių 
turėtojų apsaugos lygį ir užtikrinti, kad 
visos pajamos, kurios gali būti gaunamos 
už jų teisių naudojimą, atitektų teisių 
turėtojams, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos turimos ir 
investuojamos pajamos turėtų būti 
administruojamos laikantis kriterijų, pagal 
kuriuos asociacija būtų įpareigota elgtis 
apdairiai ir pasirinkti saugiausią ir 
veiksmingiausią investicijų politiką. Tokiu 
būdu kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai turėtų būti sudaromos sąlygos
turtą paskirstyti būdu, labiausiai tinkančių 
pagal pajamoms už teisių naudojimą 
kylančios rizikos pobūdį ir trukmę ir 
nedarančiu netinkamo poveikio teisių 
turėtojams mokėtinoms pajamoms už teisių 
naudojimą. Be to, siekiant užtikrinti, kad 
teisių turėtojams mokėtinos sumos būtų 
paskirstomos tinkamai ir veiksmingai, 
būtina nustatyti reikalavimą kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijoms imtis 
kruopščių, sąžiningų ir pagrįstų priemonių 
atitinkamų teisių turėtojų tapatybei ir vietai 
nustatyti. Taip pat tikslinga numatyti, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų nariai patvirtintų taisykles, 
reglamentuojančias tokią padėtį, kai 
nenustačius ar nesuradus teisių turėtojų 
surinktos sumos negali būti paskirstytos;

susirinkime nustatytos investicijų politikos. 
Siekiant išlaikyti aukštą teisių ir teisių 
turėtojų apsaugos lygį ir užtikrinti, kad 
visos pajamos, kurios gali būti gaunamos 
už jų teisių naudojimą, atitektų teisių 
turėtojams, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos turimos ir 
investuojamos pajamos turėtų būti 
administruojamos laikantis kriterijų, pagal 
kuriuos asociacija būtų įpareigota elgtis 
apdairiai ir pasirinkti saugiausią ir 
veiksmingiausią investicijų politiką. Taip
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai turėtų būti sudaryta galimybė 
pasirinkti turtą paskirstyti saugiu ir 
pelningu būdu, kuriuo būtų apsisaugota 
nuo rizikos, susijusios su bet kokiomis 
investuotomis pajamomis už teisių 
naudojimą ir kuris nepakenktų teisių 
turėtojams mokėtinoms pajamoms už teisių 
naudojimą. Be to, siekiant užtikrinti, kad 
teisių turėtojams mokėtinos sumos būtų 
paskirstomos tinkamai, laiku ir 
veiksmingai, būtina nustatyti reikalavimą 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms imtis kruopščių, sąžiningų ir 
pagrįstų priemonių atitinkamų teisių 
turėtojų tapatybei ir vietai nustatyti. Taip 
pat tikslinga numatyti, kad kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijų nariai 
patvirtintų taisykles, reglamentuojančias 
tokią padėtį, kai nenustačius ar nesuradus 
teisių turėtojų surinktos sumos negali būti 
paskirstytos;

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti, kad naudotojai 
galėtų teikti licencijas naudoti kūrinius ir 
kitus apsaugotus objektus, kurių naudojimo 

(18) siekiant užtikrinti, kad naudotojai 
galėtų teikti licencijas naudoti kūrinius ir 
kitus apsaugotus objektus, kurių naudojimo 
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teisėms atstovauja kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija, ir kad teisių 
turėtojams būtų atlyginta, itin didelę svarbą 
turi sąžiningos komercinės sąlygos teikiant 
licencijas. Todėl kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos ir naudotojai 
turėtų sąžiningai vesti derybas ir taikyti 
objektyviais kriterijais pagrįstus tarifus;

teisėms atstovauja kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija, ir kad teisių 
turėtojams būtų atlyginta, itin didelę svarbą 
turi sąžiningos komercinės sąlygos teikiant 
licencijas. Todėl kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos ir naudotojai 
turėtų sąžiningai vesti derybas ir taikyti 
objektyviais ir nediskriminuojamais 
kriterijais pagrįstus tarifus;

Or. en

Pakeitimas 7
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 
tiksliai informuoti apie faktinį kūrinių, 
kuriems suteikta licencija, naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) siekiant didinti skaidrumą ir 
išvengti situacijų, kai naudotojai gauna 
daugiau negu vieną sąskaitą už tas pačias 
su tais pačiais kūriniais susijusias teises, 
turėtų būti reikalaujama, kad kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos 
glaudžiai bendradarbiautų tarpusavyje. 
Šis bendradarbiavimas turėtų apimti 
informacijos apie licencijas ir kūrinių 
naudojimą kaupimą bendroje duomenų 
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bazėje, koordinuotą bendrą sąskaitų 
rengimą ir pajamų už teisių naudojimą 
rinkimą;

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) internetiniame muzikos sektoriuje, kur 
vis dar įprastas kolektyvinis autorių teisių 

(24) internetiniame muzikos sektoriuje, kur 
vis dar įprastas kolektyvinis autorių teisių 
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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 
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;

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 
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 
nepiktnaudžiaudama savo įtaka rinkoje. 
Plėtojant teisiškas internetines muzikos 
paslaugas visoje Sąjungoje taip pat būtų 
prisidedama prie kovos su piratavimu;

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) naudodamosi skaitmeninėmis (27) naudodamosi skaitmeninėmis
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technologijomis kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos gali 
automatiškai stebėti, kaip licencijos 
turėtojas naudoja muzikos kūrinius, 
kuriems naudoti suteikta licencija, ir 
paprasčiau pateikti sąskaitas. Muzikos 
naudojimui, pardavimo ataskaitoms ir 
sąskaitų teikimui taikomi sektoriaus 
standartai padeda kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms ir 
naudotojams veiksmingiau keistis 
duomenimis. Stebint licencijų naudojimą 
turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės, 
visų pirma teisė į pagarbą privačiam bei 
šeimos gyvenimui ir į asmens duomenų 
apsaugą. Siekiant užtikrinti, kad dėl šio 
padidėjusio veiksmingumo būtų sparčiau 
tvarkomi finansiniai duomenys ir galiausiai 
anksčiau sumokama teisių turėtojams, 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos turėtų būti įpareigotos 
nedelsdamos pateikti sąskaitas paslaugų 
teikėjams ir paskirstyti teisių turėtojams 
mokėtinas sumas. Tam, kad šis 
reikalavimas būtų veiksmingas, būtina, kad 
licencijų turėtojai kuo labiau stengtųsi 
laiku pateikti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms tikslias
kūrinių naudojimo ataskaitas. Kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos neturėtų 
būti įpareigojamos priimti privačiu formatu 
pateiktas naudotojų ataskaitas, jei tam yra 
parengti plačiai naudojami sektoriaus 
standartai;

technologijomis kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos gali 
automatiškai stebėti, kaip licencijos 
turėtojas naudoja muzikos kūrinius, 
kuriems naudoti suteikta licencija, ir 
paprasčiau pateikti sąskaitas. Muzikos 
naudojimui, pardavimo ataskaitoms ir 
sąskaitų teikimui taikomi sektoriaus 
standartai padeda kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms ir 
naudotojams veiksmingiau keistis 
duomenimis. Stebint licencijų naudojimą 
turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės, 
visų pirma teisė į pagarbą privačiam bei 
šeimos gyvenimui ir į asmens duomenų 
apsaugą. Siekiant užtikrinti, kad dėl šio 
padidėjusio veiksmingumo būtų sparčiau 
tvarkomi finansiniai duomenys ir galiausiai 
anksčiau sumokama teisių turėtojams, 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos turėtų būti įpareigotos nustatyti 
tarpusavio bendradarbiavimo procedūrą 
siekiant užtikrinti, kad kiekvienas 
naudotojas gautų vieną bendrą sąskaitą, 
ir nedelsiant paskirstyti teisių turėtojams 
mokėtinas sumas. Kad šis reikalavimas 
būtų veiksmingas, būtina, kad licencijų 
turėtojai kuo labiau stengtųsi laiku pateikti 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms tikslias kūrinių naudojimo 
ataskaitas. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos neturėtų būti 
įpareigojamos priimti privačiu formatu 
pateiktas naudotojų ataskaitas, jei tam yra 
parengti plačiai naudojami sektoriaus 
standartai;

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi būtinieji Šia direktyva nustatomi būtinieji 
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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.

reikalavimai, kuriais užtikrinama, kad 
kolektyvinio 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.
(Šis pakeitimas taikomas visam svarstomo 
teisės akto tekstui. Jei jis bus priimtas, 
atitinkamus pakeitimus reikės padaryti 
visame tekste.)

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) teisė naudoti muzikos kūrinius internete 
– bet kokia pagal Direktyvos 2001/29/EB 2 
ir 3 straipsnius nustatyta teisė naudoti 
muzikos kūrinį, reikalinga internetinei 
muzikos paslaugai teikti;

l) teisė naudoti muzikos kūrinius internete 
– bet kokia pagal Direktyvos 2001/29/EB 2 
ir 3 straipsnius nustatyta autoriaus teisė 
naudoti muzikos kūrinį, reikalinga 
internetinei muzikos paslaugai teikti;

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

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



PE508.055v01-00 14/32 PA\931545LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 15
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 
asociacijos informuoja savo narius apie jų 
teises pagal šio straipsnio 1–6 dalis per tris
mėnesius nuo šios direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę dienos.

Or. en

Pakeitimas 16
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 arba bet kuriems 3 straipsnio 
c punkte apibrėžtiems kitiems nariams, 
atitinkantiems narystės reikalavimus. 
Atsisakyti suteikti narystę šios asociacijos 
gali tik remdamosi objektyviais ir 
nediskriminuojamais kriterijais. Šie 
kriterijai yra nurodyti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos įstatuose arba 
narystės sąlygose ir yra skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis
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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.

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nariai visuotiniame susirinkime turi 
įgaliojimus priimti sprendimą dėl 
direktorių paskyrimo arba atleidimo ir 
tvirtinti jų atlyginimą ir kitas išmokas, kaip 
antai nepinigines išmokas, skiriamas 
pensijas, priklausančias kitas paskirtas 
sumas ir priklausančią išeitinę išmoką.

4. Nariai visuotiniame susirinkime turi 
įgaliojimus priimti sprendimą dėl 
direktorių paskyrimo arba atleidimo, 
stebėti jų bendrą veiklą ir tvirtinti jų 
atlyginimą ir kitas išmokas, kaip antai 
nepinigines išmokas, skiriamas pensijas, 
priklausančias kitas paskirtas sumas ir 
priklausančią išeitinę išmoką.

Or. en

Pakeitimas 19
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 

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

Or. en

Pakeitimas 20
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 
teisių turėtojams atstovaujančios 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos nariams jame atstovaujama 
teisingai ir proporcingai.

Or. en

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Organas, kuriam patikėta priežiūros 
funkcija, už savo atsakomybės 
įgyvendinimą atsiskaito per 7 straipsnį 
nurodytą visuotinį susirinkimą.

Or. en
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Pakeitimas 22
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. en

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija neturi teisės savo labui naudoti 
nei pajamų už teisių naudojimą, nei jokių 
už investicijas gautų pajamų, išskyrus teisę 
atskaityti jai priklausančius administravimo 
mokesčius.

3. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija neturi teisės savo labui naudoti 
nei pajamų už teisių naudojimą, nei jokių 
už investicijas gautų pajamų, išskyrus teisę 
atskaityti jai priklausančius administravimo 
mokesčius, kaip nustatyta pagal 
7 straipsnio 5 dalies d punkte nurodytas 
taisykles.

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

atitikti teisių turėtojų interesus; kilus 
interesų konfliktui, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija užtikrina, kad 
būtų investuojama tenkinant vien teisių 
turėtojų interesus;

Or. en

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) turtas tiesiogiai ar netiesiogiai 
investuojamas tik į investicinius 
produktus, kai pagrindinė suma baigiantis 
tų produktų terminui nesumažėja;

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) turtas investuojamas taip, kad nebūtų 
padarytas neigiamas poveikis jokioms 
teisių turėtojams už teisių naudojimą 
mokėtinoms pajamoms;

Or. en

Pakeitimas 27
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 periodiškai ir stropiai paskirstytų 
ir išmokėtų sumas, mokėtinas visiems 
atstovaujamiems teisių turėtojams. 
Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija paskirsto ir išmoka šias sumas 
bent kas ketvirtį. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija tiksliai paskirsto 
ir išmoka šias sumas, užtikrindama vienodą 
požiūrį į visų kategorijų teisių turėtojus.

Or. en

Pakeitimas 28
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 pateikto 
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 mokėjimo dažnumo ir termino. 
Tokiais atvejais kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos sumas teisių 
turėtojams paskirsto ir išmoka ne vėliau 
negu per 12 mėnesių po to, kai 
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surenkamos pajamos už teisių naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 29
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 dvejiems metams nuo finansinių 
metų, kuriais surinktos pajamos už teisių 
naudojimą, pabaigos kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija paskirsto 
atitinkamas sumas siekdama, kad būtų 
paisoma geriausių teisių turėtojų, kurių 
teises ji administruoja, interesų pagal 
7 straipsnio 5 dalies b punktą, 
nepažeisdama teisių turėtojo teisės iš 
asociacijos šių sumų pareikalauti.

Or. en

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytos priemonės teisių 
turėtojų tapatybei ir vietai nustatyti apima 
narystės įrašų tikrinimą bei kūrinių ir kitų 
objektų, kurių teisių turėtojo ar turėtojų 
tapatybė ir vieta nenustatyta, sąrašo 
pateikimą kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos nariams ir 
visuomenei.

3. 2 dalyje nurodytais tikslais kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija taiko 
veiksmingas priemones teisių turėtojų 
tapatybei ir vietai nustatyti, kartu 
užtikrindama tinkamus saugiklius, kad 
būtų išvengta sukčiavimo. Tokios 
priemonės apima narystės įrašų tikrinimą 
bei kūrinių ir kitų objektų, kurių teisių 
turėtojo ar turėtojų tapatybė ir vieta 
nenustatyta, sąrašo pateikimą kolektyvinio 
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teisių administravimo asociacijos nariams 
ir visuomenei, įskaitant, jei esama 
galimybių, kūrinio pavadinimą, autoriaus 
vardą, leidėjo vardą / pavadinimą ir bet 
kokią kitą svarbią turimą informaciją, 
kuri galėtų būti reikalinga teisių 
turėtojams nustatyti.

Or. en

Pakeitimas 31
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 reguliariai, nedelsdama po to, 
kai surenkamos pajamos už teisių 
naudojimą, stropiai ir tiksliai paskirsto ir 
išmoka kitoms kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms mokėtinas 
sumas.

Or. en

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Licencijų teikimo sąlygos grindžiamos 
objektyviais kriterijais, visų pirma tarifų 
atžvilgiu.

2. Licencijų teikimo sąlygos grindžiamos 
objektyviais ir nediskriminuojamais 
kriterijais, visų pirma tarifų atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jei nesama jokių nacionalinių įstatymų ar 
administracinių nuostatų, pagal kuriuos 
įstatymiškai būtų nustatyti tarifai, jie 
atspindi teisių prekybos ekonominę vertę ir 
kūrinių bei kitų apsaugotų objektų pobūdį 
ir naudojimo sritį, taip pat kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos teikiamą 
paslaugą.

Or. en

Pakeitimas 34
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 jų teisę 
į atlygį arba teisę į kompensaciją 
mokėtinos sumos, nėra, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija nustato šias 
mokėtinas sumas pagal 
nediskriminuojamus kriterijus ir autorių 
ir gretutinių teisių, už kurias atlyginama 
ar kompensuojama, prekybos ekonominę 
vertę, taip pat pagal kūrinių ir kitų 
apsaugotų objektų naudojimo pobūdį ir 
sritį.

Or. en

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos ir naudotojai nustato 
procedūras, skirtas užtikrinti, kad būtų 
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paisoma terminų, dėl kurių bendrai 
susitarta, ir kad per priimtiną laikotarpį 
būtų pateikiami atsakymai į jų 
atitinkamus prašymus.

Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Atskaitomybė ir sąskaitų išdavimas

1. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos nustato tinkamas 
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 
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.
3. 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 
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licencija. Bendra sąskaita skaidri ir joje 
nurodyta 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 teisių turėtojams mokėtinos 
sumos ir sumos, kurias ketinama 
panaudoti administravimo mokesčiams 
padengti.

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija bent kartą 
per metus kiekvienam atstovaujamam 
teisių turėtojui elektroninėmis priemonėmis 
pateiktų šią informaciją:

Valstybės narės užtikrina, kad kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija bent kartą 
per metus kiekvienam savo tiesiogiai 
atstovaujamam teisių turėtojui 
elektroninėmis priemonėmis, o prireikus 
reguliariau – naudodamasi 
individualiomis interneto paskyromis –
pateiktų šią informaciją:

Or. en

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) paprašius – taikytinas licencijos 
suteikimo sutartis ir tarifus;

Or. en
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Pakeitimas 39
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, 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, o 
prireikus naudodamasi individualiomis 
interneto paskyromis pateiktų šią 
informaciją:

Or. en

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) standartines licencines sutartis ir 
taikomus tarifus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 41
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, tokiu mastu, 
kad teisės nebūtų administruojamos pagal 
privalomą kolektyvinių licencijų teikimo 
schemą;
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Or. en

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) standartines licencijos suteikimo 
sutartis ir taikomus tarifus;

Or. en

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) administruojamą repertuarą ir teises, 
taip pat valstybes nares, kuriose taikoma 
privaloma kolektyvinių licencijų teikimo 
schema;

Or. en

Pakeitimas 44
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 
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finansiniais metais: dešimt.

Or. en

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija siūlo internetinių muzikos 
paslaugų teikėjams galimybę elektroniniu 
būdu teikti ataskaitas dėl faktinio teisių 
naudoti muzikos kūrinius internete 
naudojimo. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija siūlo bent vieną 
ataskaitų teikimo metodą, nustatytą 
atsižvelgiant į savanoriškus sektoriaus 
standartus arba praktiką, parengtus 
tarptautiniu arba Sąjungos lygmeniu 
elektroniniam keitimuisi tokiais 
duomenimis. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija gali atsisakyti 
priimti naudotojo ataskaitą, pateiktą 
privačiu formatu, jeigu ta asociacija 
elektroniniam keitimuisi duomenimis yra 
numačiusi sektoriaus standartą.

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija siūlo internetinių muzikos 
paslaugų teikėjams galimybę elektroniniu 
būdu teikti ataskaitas dėl faktinio teisių 
naudoti muzikos kūrinius internete 
naudojimo, kaip nustatyta pagal 
15a straipsnio 1 dalį. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija siūlo bent vieną 
ataskaitų teikimo metodą, nustatytą 
atsižvelgiant į savanoriškus sektoriaus 
standartus arba praktiką, parengtus 
tarptautiniu arba Sąjungos lygmeniu 
elektroniniam keitimuisi tokiais 
duomenimis. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija gali atsisakyti 
priimti naudotojo ataskaitą, pateiktą 
privačiu formatu, jeigu ta asociacija 
elektroniniam keitimuisi duomenimis yra 
numačiusi sektoriaus standartą.

Or. en

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 3 ir 4 dalių tikslais kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija nustato 
bendradarbiavimo su kitomis kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijomis 
procedūrą, kad užtikrintų, jog internetinės 
muzikos paslaugos teikėjui būtų išduota 
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viena bendra sąskaita, kaip numatyta 
pagal 15a straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija nustato tinkamą tvarką pagal 
kurią internetinių muzikos paslaugų 
teikėjas gali prieštarauti dėl sąskaitos 
tikslumo, įskaitant atvejus, kai internetinių 
muzikos paslaugų teikėjas gauna sąskaitas 
iš vienos ar kelių kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų už tas pačias 
teises naudoti tą patį muzikos kūrinį 
internete.

5. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija nustato tinkamą tvarką pagal 
kurią internetinių muzikos paslaugų 
teikėjas gali prieštarauti dėl sąskaitos 
tikslumo, įskaitant atvejus, kai internetinių 
muzikos paslaugų teikėjas gauna daugiau 
negu vieną sąskaitą už tas pačias teises 
naudoti tą patį muzikos kūrinį internete.

Or. en

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija, teikianti daugiateritores 
licencijas naudoti muzikos kūrinius 
internete, paskirsto už tokias licencijas 
gautas teisių turėtojams mokėtinas sumas 
tiksliai ir nedelsdama po to, kai pranešama 
apie faktinį to kūrinio panaudojimą, 
išskyrus atvejus, kai delsiama dėl 
internetinių muzikos paslaugų teikėjo 
kaltės.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija, teikianti daugiateritores 
licencijas naudoti muzikos kūrinius 
internete, paskirstytų už tokias licencijas 
gautas teisių turėtojams mokėtinas sumas 
tiksliai ir nedelsdama po to, kai pranešama 
apie faktinį to kūrinio panaudojimą 
laikantis 12 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
mokėjimo terminų ir dažnumo, išskyrus 
atvejus, kai delsiama dėl internetinių 
muzikos paslaugų teikėjo kaltės.

Or. en
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Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paprašytoji kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija sutinka su tokiu 
prašymu, jeigu ji jau teikia arba siūlo teikti 
daugiateritores licencijas tos pačios 
kategorijos teisėms naudoti internete 
muzikos kūrinius iš vienos ar daugiau kitų 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų repertuaro.

Paprašytoji kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija sutinka su tokiu 
prašymu per priimtiną laiką, jeigu ji jau 
teikia arba siūlo teikti daugiateritores 
licencijas tos pačios kategorijos teisėms 
naudoti internete muzikos kūrinius iš 
vienos ar daugiau kitų kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų repertuaro.

Or. en

Pakeitimas 50
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, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 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 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios antraštinės dalies reikalavimai 
netaikomi kolektyvinio teisių 

Šios antraštinės dalies reikalavimai 
netaikomi kolektyvinio teisių 
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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.

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 prieš jas pirmąsyk 
transliuojant, 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.

Or. en

Pakeitimas 52
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 
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.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos savo nariams ir teisių 
turėtojams nustatytų veiksmingą ir laiku 
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 taikomos atvejais, susijusiais 
ir su autorių, ir su gretutinėmis teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalis
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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, tarifų 
apskaičiavimu ir bet kokiu atsisakymu 
suteikti licenciją, būtų galima kreiptis į 
specializuotą, nepriklausomą ir nešališką 
ginčų sprendimo įstaigą arba atitinkamais 
atvejais į teismą.

Or. en

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Administracinės išlaidos, susijusios su 
kreipimusi dėl tokio ginčo sprendimo, yra 
saikingos.

Or. en

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su kita kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija dėl 24, 25, 26, 
28 ir 29 straipsnių taikymo.

c) su kita kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija dėl 22, 23, 24, 
25, 26, 28 ir 29 straipsnių taikymo.

Or. en
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