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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo teisėkūros pasiūlymu dėl direktyvos Komisija siekia sukurti tinkamą kolektyvinio teisių, 
kurias teisių turėtojų vardu administruoja kolektyvinio teisių administravimo asociacijos, 
administravimo teisinę sistemą, nustatant taisykles, kuriomis užtikrinamas geresnis visų 
kolektyvinio teisių administravimo asociacijų valdymas ir didesnis skaidrumas, taip pat 
skatinant autoriams atstovaujančias kolektyvinio teisių administravimo asociacijas teikti 
daugiateritores licencijas naudoti autorių muzikos kūrinius ir supaprastinant jų teikimo būdus, 
visų pirma naujoje skaitmeninėje aplinkoje.

Taigi taip Komisija reaguoja į ne vieną kartą Parlamento išsakytus raginimus, pateiktus 
keliose 2004 m.1, 2007 m.2 ir 2008 m.3 rezoliucijose, pasiūlyti privalomą teisinę priemonę 
šioje srityje. Reikia pažymėti, kad atsižvelgta ne į visus Parlamento pateiktus svarstymus, visų 
pirma į svarstymus dėl tarptautinių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete pagal 
2005 m.4 Komisijos rekomendaciją. 

Atsižvelgiant į greitus pokyčius skaitmeninėje visuomenėje, pasakytina, kad dabartinis 
teisinis pagrindas, susijęs su autorių teisėmis ES, yra pasenęs. Licencijų naudoti kūrinius 
internete teikimas turėtų palengvinti naudojimosi muzikos kūriniais internete galimybę visoje 
ES (parsisiuntimo ir srautinio duomenų siuntimo paslaugos). ES įsikūrusios kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos teiks užsienyje sukurtų muzikos kūrinių naudojimo 
licencijas ir užsienyje įsikūrusiems internetinių paslaugų teikėjams. Šie klausimai yra susiję 
su intelektinės nuosavybės komerciniais aspektais ir konkurencingumu ir jie akivaizdžiai yra 
tarptautinio pobūdžio. Atsižvelgiant į šį aspektą, vienodų sąlygų kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms sudarymas nustatant valdymo ir skaidrumo standartus, 
taikytinus visoms asociacijoms, turėtų palengvinti naudojimosi muzikos kūriniais internete 
galimybę.

Nuomonės referentas nori užtikrinti, kad dėl šiuo teisės aktu nustatomų gausesnių 
reikalavimų, susijusių su skaidrumu ir kolektyvinio teisių administravimo asociacijų 
administraciniais gebėjimais, nėra diskriminuojami ES įsikūrusios kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos ir komerciniai subjektai, lyginant su jų ne ES įsisteigusiais ir ES 
rinkoje veikiančiais konkurentais, ir neskatinamas kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų vietos pakeitimas. Taip pat nuomonės referentas siekia patikinti, kad kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos ir toliau atlieka svarbų vaidmenį išsaugant kultūrinę 
įvairovę ir tapo patraukliu teisių administravimo partneriu Europos ir užsienio atlikėjams, taip 
pat jos užtikrina, kad autoriai laiku gautų atlygį, ir griežtai kontroliuoja, kas ir kokiomis 
teisėmis atstovaus atlikėjams.

Vis dėlto prekybos politika iš esmės yra paramos priemonė – išvengiama nereikalingų kliūčių 
ir užtikrinamas konkurencingumas tarptautiniu mastu. Dėl šios priežasties nuomonėje 
pateikiamas nuosaikus požiūris ir apsiribojama tarptautinei prekybai svarbiausiais Komisijos 
pasiūlymo aspektais.

                                               
1 2004 m. sausio 15 d. rezoliucija (OL C 92 E, p. 425).
2 2007 m. kovo 13 d. rezoliucija (OL C 301 E, p. 64).
3 2008 m. rugsėjo 25 d. rezoliucija (OL C 8 E, p. 105).
4 OL L 276, p. 54.
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PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a ir 1 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I antraštinė dalis, II antraštinės dalies 13, 
14, 15, 17 ir 18 straipsniai ir IV antraštinė 
dalis, išskyrus 36 ir 40 straipsnius, taip 
pat taikomi už Sąjungos ribų įsteigtų 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų Sąjungoje vykdomai veiklai.
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 taip pat taikomi Sąjungoje 
ar už jos ribų įsikūrusiems teisių 
administravimo paslaugų teikėjams, kurie 
atstovauja teisių turėtojams 
administruodami jų teises ir veikia 
Sąjungoje komerciniu pagrindu.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl direktyvos numatomi tam tikri reikalavimai, susiję su teisių valdymo ES 
administraciniais pajėgumais ir skaidrumu. Atsižvelgiant į konkurencingą tarptautinės rinkos 
aplinką, šiomis taisyklėmis neturėtų būti diskriminuojami vietiniai (ES) veiklos vykdytojai. 
Todėl tam tikros minėtos direktyvos nuostatos turėtų būti taikomos visoms Sąjungoje 
veikiančioms kolektyvinio teisių administravimo asociacijoms net ir tuo atveju, jei jos 
įsikūrusios už Sąjungos ribų. Taip turėtų būti užkirstas kelias tam, kad ES kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos atsidurtų nepalankesnėje padėtyje nei įmonės, įsikūrusios už ES 
ribų, ir padedama išvengti teisių administravimo veiklos iškėlimo už ES ribų.
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Pakeitimas 2

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 
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
arba ji visiškai ar iš dalies priklauso 
vienai ar kelioms kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms;

Or. en

Pagrindimas

Direktyva taip pat turėtų būti taikoma patronuojamosioms įmonėms siekiant išvengti, kad 
nebūtų apeinamos prievolės ir konkurentams sudaromos nevienodos sąlygos. Taip pat žr. 
31 straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 3

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 Sąjungoje įsteigtai 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,
kur yra teisių turėtojo gyvenamoji arba 
įsisteigimo vieta, arba kokia jo pilietybė.
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Or. en

Pagrindimas

Sudaroma galimybė teisių turėtojams, gyvenantiems ne ES, sudaryti sutartis su kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijomis pagal šią direktyvą.

Pakeitimas 4

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.
Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija paskirsto ir išmoka šias sumas 
ne vėliau kaip per 6 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 
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

Pagrindimas

Laikyti įplaukas dvejus metus yra per ilgai. Kūrėjams turėtų būti sumokėta laiku.
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Pakeitimas5

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
sąžiningais, protingais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, visų pirma 
tarifų atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Sąžiningi, protingi ir nediskriminaciniai kriterijai – tai standartinė formuluotė licencijų 
išdavimo srityje.

Pakeitimas 6

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 
atsižvelgiama į teisių prekybos ekonominę 
vertę ir šie tarifai turi būti pagrįsti 
atsižvelgiant į kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos teikiamą 
paslaugą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas siekiant geriau atsižvelgti į Teisingumo Teismo praktiką (byla įmonė 
„Canal 5“ vs. STIM (C-52/07)).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija, paprašius teikiama teisių Informacija, teikiama teisių turėtojams, 
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turėtojams, nariams, kitoms kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijoms ir 
naudotojams

nariams, kitoms kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms ir 
naudotojams 

Or. en

Pagrindimas

Sustiprinama skaidrumo užtikrinimo prievolė. Žr. 18 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimus.

Pakeitimas 8

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 bet kuriam teisių turėtojui, 
kurio teisėms atstovauja, bet kuriai
kolektyvinio teisių administravimo
asociacijai, kurios vardu administruoja 
teises pagal atstovavimo susitarimą, arba 
bet kuriam naudotojui nepagrįstai 
nedelsdama elektroninėmis priemonėmis 
pateiktų šią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Sustiprinama skaidrumo užtikrinimo prievolė. Žr. 18 straipsnio pavadinimo ir 2 dalies 
pakeitimus. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) pasirašytų atstovavimo susitarimų 
sąrašą, įskaitant informaciją apie kitas 
dalyvaujančias kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijas, taip pat už 
Sąjungos ribų įsikūrusias asociacijas,
atstovaujamą repertuarą ir teritorinę 
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taikymo sritį, kuriai šie susitarimai galioja.

Or. en

Pakeitimas 10

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 asociacija bet kuriam
teisių turėtojui arba kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai 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

Pagrindimas

Sustiprinama skaidrumo užtikrinimo prievolė. Žr. 18 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies 
pakeitimus. 

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) taikomus tarifus.

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo reikalavimai turėtų apimti taikomus tarifus.
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Pakeitimas 12

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

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti kolektyvinio teisių administravimo asociacijų atskaitomybę reikalavimas 
skelbti metinę skaidrumo ataskaitą turi būti taikomas joms visoms.

Pakeitimas 13

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 

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 ir teisių 
turėtojai, kitos kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos ir internetinių 
muzikos paslaugų teikėjai gali pareikšti 
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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.

prieštaravimus dėl 23 straipsnyje 
nurodytos informacijos, kai tokie teisių 
turėtojai, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos ir internetinių 
muzikos paslaugų teikėjai, remdamiesi 
pagrįstais įrodymais, yra įsitikinę, kad 
duomenys arba informacija, susiję su jų 
teisėmis ar licencijomis 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

Teisė pareikšti prieštaravimus turėtų būti suteikta ir internetinių muzikos paslaugų teikėjams. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, 
kai kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija neteikia ir nesiūlo teikti 
daugiateritorių licencijų naudoti muzikos 
kūrinius internete arba neleidžia kitai 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai šiuo tikslu šioms teisėms 
atstovauti praėjus vieniems metams po šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę, 
teisių turėtojai, suteikę tai asociacijai 
leidimą atstovauti jų teisėms naudoti 
muzikos kūrinius internete, galėtų teikti 
daugiateritores licencijas naudoti jų 
muzikos kūrinius internete patys arba per 
bet kurią kolektyvinio teisių 
administravimo asociaciją, atitinkančią šios 
antraštinės dalies nuostatas, arba kitą 
įgaliotą šalį. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija, neteikianti ir 
nesiūlanti teikti daugiateritorių licencijų, 

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, 
kai kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija neteikia ir nesiūlo teikti 
daugiateritorių licencijų naudoti muzikos 
kūrinius internete arba neleidžia kitai 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai šiuo tikslu šioms teisėms 
atstovauti praėjus vieniems metams po šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę, 
teisių turėtojai, suteikę tai asociacijai 
leidimą atstovauti jų teisėms naudoti 
muzikos kūrinius internete, galėtų teikti 
daugiateritores licencijas naudoti jų 
muzikos kūrinius internete patys arba per 
bet kurią kolektyvinio teisių 
administravimo asociaciją, atitinkančią šios 
antraštinės dalies nuostatas, arba kitą 
įgaliotą šalį, atitinkančią 2 straipsnio 
nuostatas, jei teisių turėtojas pirmas 
atšaukia atitinkamos kolektyvinio teisių 
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toliau teikia arba siūlo teikti licencijas 
naudoti šių teisių turėtojų muzikos kūrinius 
internete, galiojančias valstybės narės, 
kurioje ta kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija yra įsteigta, 
teritorijoje, išskyrus atvejus, kai teisių 
turėtojai panaikina savo leidimą šias teises 
administruoti.

administravimo asociacijos įgaliojimą 
administruoti tam tikras savo teises.
Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija, neteikianti ir nesiūlanti teikti 
daugiateritorių licencijų, toliau teikia arba 
siūlo teikti licencijas naudoti šių teisių 
turėtojų muzikos kūrinius internete, 
galiojančias valstybės narės, kurioje ta 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija yra įsteigta, teritorijoje, išskyrus 
atvejus, kai teisių turėtojai panaikina savo 
leidimą šias teises administruoti.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama ir toliau užtikrinti paskyrimų išimtinumą ir vienodas sąlygas 
vykstant tarptautinei konkurencijai, taip pat aiškumą naudotojams ir teisių turėtojams dėl to, 
kas iš tiesų teises turi ir jas tvarko.

Pakeitimas 15

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.

Ši direktyva taip pat taikoma subjektams, 
kurie visiškai arba iš dalies priklauso 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai ir siūlo teikti arba teikia 
daugiateritores licencijas naudoti muzikos 
kūrinius internete.

Or. en

Pagrindimas

Patronuojamųjų įmonių kūrimas neturėtų būti būdas šioje direktyvoje numatytiems 
įpareigojimams apeiti. Taip pat žr. 3 straipsnio a punkto pakeitimą.
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