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Pakeitimas 27
Lena Kolarska-Bobińska

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 organizacijos
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;
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste.)

Or. en
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Pakeitimas 28
Lena Kolarska-Bobińska

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 29
Jürgen Creutzmann

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. en

Pagrindimas

Paslaugų direktyvos taikymo klausimas neaiškus. Tačiau nepaisant to, ar ji taikoma, ar ne, ši 
konstatuojamoji dalis nieko nepakeistų, nes ji teisiškai neprivaloma. Arba teisės aktų leidėjas 
turi atitinkamai išaiškinti pagrindinį aktą, arba reikia kreiptis į Teisingumo Teismą, kad jis 
pateiktų aiškinimą. Bet kuriuo atveju ši konstatuojamoji dalis nereikalinga.

Pakeitimas 30
Amelia Andersdotter

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 

(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. Šiomis 
aplinkybėmis primena, kad tos direktyvos 
17 straipsnio 11 dalyje nustatyta leidžianti 
nukrypti nuostata, pagal kurią 
intelektinės nuosavybės teisėms 
netaikomas laisvės teikti tarpvalstybines 
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įsisteigusiems teisių turėtojams ar teikti 
licencijas kitose valstybėse narėse 
gyvenantiems arba įsisteigusiems 
naudotojams;

paslaugas be nepagrįsto jų ribojimo 
principas, apima tokias teises, (pvz., teisės 
buvimą, apimtį ir išimtis, trukmę ir kt.), 
bet neapima su tokių teisių valdymu 
susijusių paslaugų, kokias teikia 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos. Tai reiškia, kad 
kolektyvinio teisių administravimo
organizacijoms 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

Pagrindimas

Paaiškina santykį su Paslaugų direktyva. Šiuo papildymu siekiama atsižvelgti į šios 
intelektinės nuosavybės teisėms taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos Komisijos 
aiškinimą, pateiktą Komisijos „Paslaugų direktyvos įgyvendinimo vadove“ (Europos 
Komisija, Vidaus rinkos ir paslaugų GD (2007), p. 42).

Pakeitimas 31
Britta Thomsen

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 

(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 
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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;

galimybės 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 32
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 
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. 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 ir narių 
atliekamos kontrolės kriterijai neaktualūs;

Or. en
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Pakeitimas 33
Amelia Andersdotter

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 
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
organizacijų 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 organizacijų veikimo 
problemų mažėja autorių teisių ir gretutinių 
teisių naudojimo vidaus rinkoje 
veiksmingumas, didėja skirtumai ir dėl to 
nukenčia asociacijų nariai, teisių turėtojai,
naudotojai, taip pat vartotojai;

Or. en

Pagrindimas

Neveiksmingumas ir skaidrumo problemos taip pat susiję su komerciniais nepriklausomų 
teisių administravimo paslaugų teikėjais. Galiausiai vartotojai apmoka didelę kūrybinio 
darbo rinkos neveiksmingumo išlaidų dalį.

Pakeitimas 34
Krišjānis Kariņš

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, o tai 
sudaro sąlygas vidaus rinkos 
susiskaidymui šiame sektoriuje. 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, nes jiems per daug sudėtinga 
ginti savo teises kitose valstybėse narėse.
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;

Or. lv

Pakeitimas 35
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ši direktyva taip pat grindžiama 
Sutarties 53 straipsnio 1 dalimi ir jos 
tikslas turėtų būti suderinti nacionalines 
taisykles, susijusias su kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų galimybe 
verstis autorių teisių ir gretutinių teisių 
administravimu, jų valdymo metodais ir 
priežiūros sistema. Be to, kadangi šis 
sektorius siūlo paslaugas visoje 

Išbraukta.
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Sąjungoje, ši direktyva taip pat 
grindžiama Sutarties 62 straipsniu;

Or. en

Pagrindimas

Šią konstatuojamąją dalį pakeis naujos konstatuojamosios dalys 7a ir 7b.

Pakeitimas 36
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) ši direktyva neturi poveikio 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijų įgyvendinamai teisių 
valdymo tvarkai, kaip antai išplėstinėms 
kolektyvinio licencijavimo sistemoms, 
privalomam kolektyviniam 
administravimui ir atstovavimo ar teisių 
perdavimo teisinėms prezumpcijoms;

Or. en

Pagrindimas

Reikia pakartotinai užtikrinti, kad direktyvos nuostatos nedarytų poveikio licencijų teikimo 
tvarkai, kuri pagrįsta išvardytomis teisinėmis operacijomis. Vadinasi, visa kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijų veikla, įskaitant tą, kuri paremta minėtomis teisinėmis 
operacijomis, patenka į šios direktyvos taikymo sritį. Tai dar labiau sustiprina nuoroda į 
kolektyvinio teisių administravimo organizacijas.

Pakeitimas 37
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) ši direktyva neturi poveikio teisinei 
formai, kurią tradiciškai pasirenka 
valstybės narės kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijų veiklai 
organizuoti. Neturėtų būti reikalaujama, 
kad valstybės narės pakeistų šių 
organizacijų teisinę formą. Direktyvos 
nuostatos neturi poveikio teisių turėtojo 
asociacijų laisvei ir jų laisvei burtis į 
organizacijas;

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad direktyva nedarytų neigiamo poveikio nusistovėjusiems kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijų valdymo ir veiklos modeliams pagal vidaus tvarką, kuri 
nustatyta remiantis galiojančiais nacionalinės teisės aktais. Šiam tikslui pritaria daugelis 
suinteresuotųjų subjektų, įskaitant Europos Komisiją.

Pakeitimas 38
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7c) šios direktyvos I, II ir IV antraštinės 
dalys taikomos visoms Sąjungoje 
įsteigtoms kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms. Valstybės 
narės gali išplėsti šios direktyvos taikymo 
sritį ir taikyti I antraštinę dalį, II 
antraštinės dalies 2 ir 5 skyrius ir IV 
antraštinę dalį (išskyrus 36 ir 
40 straipsnius) ne ES kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms, 
teikiančiomis licencijas naudotis teisėmis 
savo teritorijoje;

Or. en
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Pagrindimas

The scope of the Directive should be extended to cover not only collecting societies that are 
established in the European Union, but also non-EU collecting societies that directly license 
users in the European Union. Otherwise, the Directive risks creating an uneven playing field 
allowing societies that do not comply with the EU standards to license users in the Union. It 
might not be feasible to apply all provisions of the Directive to non-EU collecting societies, 
due to the risk of interfering with national legislation of non-EU Member States and 
restrictions on the extra-territorial reach of EU law, while at least Title I, Chapters 2 to 5 in 
Title II, and Title IV (except articles 36 and 40) should apply to non-EU collecting societies 
(provisions on transparency, licensing, tariffs and distribution of rights revenue).

Pakeitimas 39
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7d) šioje direktyvoje kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos apima ne 
pelno organizacijas, kurioms daugiau 
kaip vienas teisių turėtojas suteikė leidimą 
valdyti autorių teises arba gretutines teises 
ir kurios neužsiima jokia kita veikla bei 
priklauso teisių turėtojams arba yra 
tiesiogiai ar netiesiogiai jų 
kontroliuojamos. Individualios įmonės, 
kurios vykdydamos savo įprastą veiklą 
užsiima turinio kūrimu arba licencijų 
išdavimu komerciniais pagrindais (pvz., 
muzikos leidėjai, knygų leidėjai arba 
muzikos bendrovės), nepatenka į šios 
direktyvos taikymo sritį;

Or. en

Pagrindimas

The definition of a collective management organisation should cover all non-profit 
organisations whose main activity is the collection and distribution of licence fees or 
remuneration on behalf of more than one rightholder, regardless of how their ownership or 
control is organised. Under the current draft, collective management organisations, which do 
not have “members” as such might not be covered by the definition. The proposed 
amendment aims at ensuring that all collective management organisations controlled by 
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rightholders are covered by the definition. In order to avoid any ambiguity, it should be made 
clear in a recital that entities such as record or film companies which receive assignment of 
rights from other rightholders are not covered by the Directive

Pakeitimas 40
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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;

(9) laisvė tarpvalstybiniu mastu gauti 
kolektyvinio autorių teisių ir susijusių 
teisių administravimo paslaugas reiškia, 
kad teisių turėtojai gali laisvai rinktis, kuri 
kolektyvinio teisių administravimo
organizacija administruos jų teises (pvz., 
viešo atlikimo ar transliavimo teises) arba 
konkrečių kategorijų teises (pvz., 
interaktyvus viešas paskelbimas), jei ta
organizacija jau administruoja tokias teises 
arba teisių kategorijas. Vadinasi, teisių 
turėtojai gali lengvai atšaukti kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijai
suteiktą įgaliojimą administruoti savo 
teises ar konkrečių kategorijų teises iš ir jas
(ar dalį jų) patikėti ar perduoti kitai
organizacijai ar kitam subjektui, nesvarbu, 
kurioje valstybėje narėje įsisteigusi
organizacija 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 organizacijos taip 
pat turėtų suteikti tokias lanksčias 
galimybes teisių turėtojams įvairių rūšių 
kūrinių ir kitų objektų administravimo 
atžvilgiu. Kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos turėtų 
pranešti teisių turėtojams apie tokį
pasirinkimą ir suteikti jiems kuo 
palankesnes galimybes tuo pasinaudoti.
Galiausiai šia direktyva neturėtų būti 
ribojama teisių turėtojų galimybė 
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individualiai administruoti savo teises, taip 
pat ir nekomercinio naudojimo atvejais;

Or. en

Pakeitimas 41
Amelia Andersdotter

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 
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 

(9) laisvė tarpvalstybiniu mastu teikti ir 
gauti kolektyvinio administravimo 
paslaugas reiškia, kad teisių turėtojai gali 
laisvai rinktis, kuri kolektyvinio teisių 
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 kūrinių, 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 
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pat ir nekomercinio naudojimo atvejais; teises, taip pat ir nekomercinio naudojimo
ar pateikimo viešam naudojimui atvejais;

Or. en

Pagrindimas

Teisių turėtojai turėtų išlaikyti teisę laisvai nuspręsti dėl teisių į savo kūrinius, įskaitant teisę 
pateikti kūrinį viešam naudojimui.

Pakeitimas 42
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 43
Amelia Andersdotter

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) visi kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijų 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, 
kai įmanoma, ja turėtų būti naudojamasi 
elektroninėmis priemonėmis;
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Or. en

Pagrindimas

Visus narius reikėtų skatinti efektyviai dalyvauti. [Atitinka CULT nuomonės projektą.]

Pakeitimas 44
Lena Kolarska-Bobińska

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 teisių administravimo
organizacijų valdymą. Tam, 
atsižvelgdamos į savo organizacinę 
struktūrą, kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos turėtų 
įsteigti tinkamą priežiūros funkciją 
atliekantį organą, kuriame būtų tinkamai ir 
proporcingai 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 45
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nariams turėtų būti leista dalyvauti (13) nariams turėtų būti leista dalyvauti 
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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;

stebint kolektyvinio teisių administravimo
organizacijų valdymą. Šiuo tikslu, 
atsižvelgdamos į savo organizacinę 
struktūrą, kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos turėtų
nustatyti tinkamą priežiūros funkciją 
atliekantį organą, kuriame būtų 
atstovaujama nariams, atstovaujantiems 
skirtingų kategorijų teisių turėtojams;

Or. en

Pagrindimas

Mažų kolektyvinio teisių administravimo organizacijų neįtraukimas vykdant bet kokią 
priežiūros funkciją prieštarauja šios direktyvos tikslui. Net mažose įmonėse ir organizacijose 
paprastai reikia įsteigti valdybą. Įvairių kategorijų nariams turi būti tinkamai atstovaujama. 
Be to, ši konstatuojamoji dalis turėtų nuosekliai atitikti persvarstytus 8.3 ir 20.5 straipsnius. 
[Atitinka CULT ir IMCO nuomonių projektus.]

Pakeitimas 46
Amelia Andersdotter

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 

(15) kolektyvinio teisių administravimo
organizacijos 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
organizacijos itin rūpestingai rinktų, 
administruotų ir paskirstytų šias pajamas.
Tiksliai paskirstyti pajamas įmanoma tik 
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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 
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 

tokiu atveju, kai kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos 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
organizacijos turėtų šiuos duomenis 
patikrinti. Surinktos teisių turėtojams 
mokėtinos sumos turėtų būti 
administruojamos atskirai nuo bet kokio 
kolektyvinio teisių administravimo
organizacijos turto, o jei iki šių pajamų 
paskirstymo teisių turėtojams jos 
investuojamos, tai turėtų būti daroma 
laikantis kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos
visuotiniame 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 organizacijos
turimos ir investuojamos pajamos turėtų 
būti administruojamos laikantis kriterijų, 
pagal kuriuos kolektyvinio teisių 
administravimo organizacija būtų 
įpareigota elgtis apdairiai, tačiau galėtų
pasirinkti saugiausią ir veiksmingiausią 
investicijų politiką. Taip kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijai turėtų 
būti sudaromos sąlygos pasirinkti turtą 
paskirstyti saugiu ir pelningu būdu, kuris 
nekeltų rizikos, susijusios su bet kokiomis 
investuotomis pajamomis už teisių 
naudojimą, ir kuris nedarytų 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 organizacijoms imtis 
kruopščių, sąžiningų ir pagrįstų priemonių 
atitinkamų teisių turėtojų tapatybei ir vietai 
nustatyti. Taip pat tikslinga numatyti, kad 
kolektyvinio teisių administravimo
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surinktos sumos negali būti paskirstytos; organizacijų nariai patvirtintų taisykles, 
reglamentuojančias tokią padėtį, kai 
nenustačius ar nesuradus teisių turėtojų 
surinktos sumos negali būti paskirstytos;

Or. en

Pagrindimas

Siekdamos, kad be reikalo nebūtų rizikuojama teisių turėtojams priklausančiomis pajamomis, 
kolektyvinio teisių administravimo organizacijos turėtų taikyti saugią, nedidelės rizikos 
investavimo strategiją. [Atitinka IMCO nuomonės projektą.]

Pakeitimas 47
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) tais atvejais, kai teisių turėtojams 
mokėtinų sumų paskirstyti neįmanoma, 
nes kolektyvinio teisių administravimo 
organizacija nesugebėjo nustatyti teisių 
turėtojų tapatybės ir vietos, kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijoms 
galėtų kilti paskata kruopščiai neieškoti 
atitinkamų teisių turėtojų, jei joms būtų 
leidžiama pasilikti pinigus ir naudoti juos 
kitiems tikslams. 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 
nagrinėti 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 i jį atkurti, taip pat 
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skatinti kultūros įvairovę;

Or. en

Pagrindimas

Jei kolektyvinio teisių administravimo organizacijoms būtų leidžiama laikyti pinigus, kurie 
negali būti paskirstyti, jos iš tiesų būtų skatinamos nedėti daug pastangų ieškant tikrųjų teisių 
turėtojų. Be to, sprendimas dėl fondo leistų suderinti šią direktyvą su neseniai priimta 
direktyva dėl nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo. Valstybės narės valdomas fondas 
taip pat galėtų prisidėti skatinant kultūros įvairovę. Taip pat žr. 12 straipsnio 2 dalies 
pakeitimą.

Pakeitimas 48
Amelia Andersdotter

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 
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;

(18) siekiant užtikrinti, kad naudotojai 
galėtų teikti licencijas naudoti kūrinius ir 
kitus apsaugotus objektus, kurių naudojimo 
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 nediskriminaciniais
kriterijais pagrįstus tarifus. Tarifai turėtų 
būti pagrįsti atsižvelgiant į prekyboje 
esančių teisių ekonominę vertę;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas turėtų atspindėti Teisingumo Teismo praktiką [byla „C-52/07 Kanal 5 ir TV4 vs 
STIM]. Kolektyvinio teisių administravimo organizacijos, kaip monopolinės organizacijos, 
yra itin mažai skatinamos nereikalauti pernelyg didelės kainos.
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Pakeitimas 49
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) 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 
bazėje, koordinuotą bendrą sąskaitų 
rengimą ir pajamų už teisių naudojimą 
rinkimą;

Or. en

Pagrindimas

Dvigubos sąskaitos už autorių teises, pateikiamos naudotojams, yra pasikartojanti ir plačiai 
paplitusi problema. Remiantis Komisijos poveikio vertinimo duomenimis, 10–30 proc. autorių 
atlyginimų sąskaitų, kurios pateikiamos naudotojams, galėjo būti išrašytos du kartus. 
[Atitinka IMCO nuomonės projektą.]

Pakeitimas 50
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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;

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

Pagrindimas

Atsiskaitymo įpareigojimo nenumatymas mažoms kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijoms prieštarauja šios direktyvos tikslui. Be to, ši konstatuojamoji dalis turėtų 
nuosekliai atitikti persvarstytus 8.3 ir 20.5 straipsnius. [Atitinka IMCO nuomonės projektą.]

Pakeitimas 51
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, privalomo 
kolektyvinio administravimo ir 
atstovavimo ar perdavimo teisinių 
prezumpcijų, jeigu tos nuostatos atitinka 
Sąjungos teisę ir Sąjungos bei valstybių 
narių tarptautinius įsipareigojimus. 
Privalomo kolektyvinio visų atitinkamos 
teisių kategorijos arba tam tikro turinio 
tipo darbų administravimo atveju prievolė 
skelbti repertuarą nebūtina, jei įgaliojimai 
suteikti tik vienam;



AM\936984LT.doc 23/95 PE510.534v02-00

LT

Or. en

Pakeitimas 52
Amelia Andersdotter

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 
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 

(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 
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 



PE510.534v02-00 24/95 AM\936984LT.doc

LT

prisidedama prie kovos su piratavimu; paslaugas visoje Sąjungoje taip pat būtų 
prisidedama prie kovos su muzikos 
kopijavimu be leidimo;

Or. en

Pagrindimas

Kolektyvinio teisių administravimo organizacijų veiksmingumas priklauso nuo 
antikonkurencinio poveikio valdymo. Lingvistinis pataisymas. [Atitinka IMCO nuomonės 
projektą.]

Pakeitimas 53
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.
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 

(24) priešingai nei kituose kūrybiniuose 
sektoriuose, kur tiesioginės licencijos 
atlieka svarbesnį vaidmenį, muzikos 
sektoriuje vis dar įprastas kolektyvinis 
autorių teisių administravimas teritoriniu 
pagrindu. Todėl 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 
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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;

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 54
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) naudodamosi skaitmeninėmis 
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 

(27) naudodamosi skaitmeninėmis 
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 
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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;

asociacijos turėtų būti įpareigotos nustatyti 
tarpusavio bendradarbiavimo procedūrą, 
kad būtų užtikrinama, jog kiekvienas 
naudotojas gautų vieną bendrą sąskaitą,
ir nedelsiant 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;

Or. en

Pagrindimas

Didelės sandorių kainos, pvz., dėl sudėtingų ir pakartotinų sąskaitų, yra pagrindinė Europos 
autorinių teisių licencijavimo rinkos kliūtis. [Atitinka IMCO nuomonės projektą.]

Pakeitimas 55
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(35) transliuojančiosios organizacijos 
paprastai naudojasi iš vietos kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos gauta
universalia licencija naudoti pasaulinio
muzikos repertuaro kūrinius, kad galėtų 
perduoti ir rodyti visuomenei savo
televizijos ir radijo programas bei teikti su 
jų transliacijomis susijusias internetines 
paslaugas, pvz., rodyti medžiagą, kuri 
papildo, praturtina ar praplečia 
transliuotojo siūlomą programą. Tokios 
universalios transliuotojų licencijos 
atspindi esamus poreikius, yra plačiai 
naudojamos ir priimtinos teisių 
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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;

turėtojams, transliuotojams ir 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms. Todėl šia direktyva turėtų 
būti išlaikyta nustatyta praktika, kad 
nebūtų taikomos skirtingos taisyklės 
suteikiant licencijas transliuotojų 
paslaugoms, kurios teikiamos prisijungus 
ir neprisijungus prie interneto. Dėl šios 
priežasties III antraštinė dalis neturėtų 
būti taikoma kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms, kai jos 
suteikia licencijas transliuotojams teikti 
paslaugas internetu, kurios susijusios su 
jų ne internetu teikiamomis paslaugomis.
Šia nuostata neturėtų būti iškreipiama 
konkurencija su kitomis paslaugomis, 
kuriomis vartotojams suteikiama prieiga 
prie atskirų muzikos kūrinių internete, ar 
skatinama vykdyti konkurenciją ribojančią 
veiklą, pvz., pasidalyti rinką ar klientus, ji 
turėtų ir toliau atitikti nacionalinę ir ES 
teisę, ypač Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 101 ar 102 straipsnius;

Or. en

Pagrindimas

Transliuotojai internete pateikia ne tik transliuotas programas ar jų dalis, bet ir papildomos 
su programa susijusios medžiagos, kurią jie kontroliuoja ir už kurią atsako. Paprastai ši 
medžiaga susijusi su transliuotojo ne internetu vykdoma veikla. Kadangi tikslią medžiagos 
taikymo sritį ir apimtį reglamentuoja transliuotojo ir muzikos kūrinio teisių turėtojo arba 
atitinkamos kolektyvinio teisių administravimo asociacijos sutartis, jų nereikia iš anksto 
reglamentuoti direktyvoje.

Pakeitimas 56
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) būtina užtikrinti veiksmingą pagal šią 
direktyvą priimtų nacionalinės teisės 
nuostatų vykdymą. Kolektyvinio teisių 

(36) būtina užtikrinti veiksmingą pagal šią 
direktyvą priimtų nacionalinės teisės 
nuostatų vykdymą. Kolektyvinio teisių 
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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;

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. Šios ginčų sprendimo 
įstaigos turėtų turėti specialių žinių 
intelektinės nuosavybės srityje ir turėtų 
grįsti savo sprendimus objektyviais 
kriterijais ir standartais, pvz., „tikrąja 
prekių verte“, kurią nustatė Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas. Kad būtų 
galima užtikrinti sumokėjimą, vartotojų 
turėtų būti prašoma pinigus siųsti 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijoms, kol vyksta procesas, pagal 
galiojantį tarifą, jei toks nustatytas, arba 
pagal laikiną teismo sprendimą, jei tarifo 
nėra iš anksto nustatyta;

Or. en
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Pagrindimas

To ensure that national dispute resolution bodies have the required expertise and that their 
decisions follow the same fair principles across the internal market, these bodies should 
consist of dedicated judges that have special knowledge of IP matters and the decisions 
should be made following the criteria set out in Article 15(2).Parties may abuse the use of 
dispute resolution mechanisms, for example, to avoid or delay obligations such as payment of 
the licence fees. To ensure that these dispute resolution mechanisms are used in good faith, 
and given the potential length of dispute resolution proceedings, the provisions should specify 
that where a dispute resolution process is pending, users may only use the works or other 
protected content provided that, as a minimum obligation, they pay the tariffs published by 
the CMO or, where there is no pre-existing tariff, a monthly fee set by the dispute resolution 
body, into an escrow account. The collective management organisation or the user, as the 
case may be, should be required to pay the balance between the payments made and the new 
tariff set by the competent body no later than 30 days after the decision has been made by that 
body.

Pakeitimas 57
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) valstybės narės taip pat turėtų 
nustatyti atitinkamas procedūras, kuriomis 
naudojantis būtų galima pateikti skundą dėl 
įstatymų nesilaikančių kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų ir užtikrinti, kad 
prireikus būtų skiriamos atitinkamos, 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios 
sankcijos. Valstybės narės turėtų nustatyti, 
kurios institucijos turėtų būti atsakingos už 
skundų procedūrų ir sankcijų 
administravimą. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų laikomasi daugiateritorių licencijų 
teikimui taikomų reikalavimų, turėtų būti 
nustatytos konkrečios jų įgyvendinimo 
stebėsenos nuostatos. Valstybių narių 
kompetentingos institucijos ir Europos 
Komisija siekdamos šio tikslo turėtų 
bendradarbiauti;

(37) be to, valstybės narės turėtų nustatyti 
atitinkamas procedūras, kuriomis 
naudojantis būtų galima pateikti skundą dėl 
įstatymų nesilaikančių kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijų ir užtikrinti, 
kad prireikus būtų skiriamos atitinkamos, 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios 
sankcijos arba priemonės. Valstybės narės 
turėtų nustatyti, kurios institucijos turėtų 
būti atsakingos už skundų procedūrų ir 
sankcijų administravimą. Siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi 
daugiateritorių licencijų teikimui taikomų 
reikalavimų, turėtų būti nustatytos 
konkrečios jų įgyvendinimo stebėsenos 
nuostatos. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos ir Europos Komisija siekdamos 
šio tikslo turėtų bendradarbiauti;

Or. en
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Pagrindimas

Paaiškinama, kokias vykdymo užtikrinimo galimybes turi valstybė narė. [Atitinka CULT 
nuomonės projektą.]

Pakeitimas 58
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 59
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

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.
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Or. en

Pakeitimas 60
Britta Thomsen

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
veikiančioms kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms.

Or. en

Pakeitimas 61
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau III antraštinė dalis netaikoma, kai 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos, laikydamosi nacionalinės ir 
Bendrijos teisės, suteikia licencijas 
naudoti tokius muzikos kūrinius 
transliuotojams, internetu teikiantiems 
paslaugas, kurios yra susijusios su jų ne 
internetu teikiamomis paslaugomis.

Or. en

Pagrindimas

Anksčiau buvęs 33 straipsnis. Transliuotojai internete pateikia ne tik transliuotas programas 
ar jų dalis, bet ir papildomos su programa susijusios medžiagos, kurią jie kontroliuoja ir už 
kurią atsako. Paprastai ši medžiaga susijusi su transliuotojo ne internetu vykdoma veikla. 
Kadangi tikslią medžiagos taikymo sritį ir apimtį reglamentuoja transliuotojo ir muzikos 
kūrinio teisių turėtojo arba atitinkamos kolektyvinio teisių administravimo asociacijos 
sutartis, jų nereikia iš anksto reglamentuoti direktyvoje.
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Pakeitimas 62
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 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. Kad būtų laikoma, jog 
organizacijos vienintelis arba pagrindinis 
tikslas yra teisių administravimas, jos 
įstatų straipsniuose turi būti nurodyta, 
kad organizacijos tikslas – rinkti pajamas 
už teisių naudojimą ir užtikrinti teisingą 
jų paskirstymą, kai masiškai naudojamos 
autorių teisės. Be to, darbuotojai, kurie 
užsiima teisių administravimu, turi 
sudaryti didžiąją organizacijos bendro 
darbuotojų skaičiaus dalį;

Or. en

Pakeitimas 63
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 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 

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 
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autorių teisėmis susijusias teises, ir ši 
veikla yra vienintelė arba pagrindinė šios 
organizacijos veikla, o pati organizacija yra 
jos narių nuosavybė arba jų 
kontroliuojama;

autorių teisėmis susijusias teises, ir ši 
veikla yra vienintelė arba pagrindinė šios 
organizacijos veikla, o pati organizacija yra 
jos narių nuosavybė arba jų 
kontroliuojama;

Or. en

Pakeitimas 64
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 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 valdymo asociacija –
organizacija, daugiau nei vieno teisių 
turėtojo arba kolektyvinės teisių valdymo 
asociacijos 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, be to, ji veikia tenkindama 
tik narių bendrus interesus ir yra jų 
patikėtinė;

Or. en

Pagrindimas

Kolektyvinio teisių valdymo asociacijos apibrėžties paaiškinimas.

Pakeitimas 65
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas
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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 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 teisių turėtojų
nuosavybė arba jų tiesiogiai ar netiesiogiai
kontroliuojama;

Or. en

Pakeitimas 66
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) komercinis operatorius – bet kuris 
subjektas, kuriam pagal bet kokią sutartį 
teisių turėtojų vardu komerciniu pagrindu 
yra leista valdyti autorių teises arba su 
jomis susijusias gretutines teises;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti vienodas sąlygas teisių valdymo srityje, leidėjai ir įrašų bendrovės, kurios 
taip pat valdo teisių turėtojų teises, turėtų laikytis minimalių skaidrumo taisyklių. [Atitinka 
CULT nuomonės projektą.]

Pakeitimas 67
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos c punktas



AM\936984LT.doc 35/95 PE510.534v02-00

LT

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) narys – teisių turėtojas arba tiesiogiai 
teisių turėtojams atstovaujantis subjektas, 
įskaitant kitas kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijas ir teisių 
turėtojų asociacijas, kuris atitinka tos 
kolektyvinio teisių administravimo
organizacijos, nesvarbu, koks jos teisinis 
pavidalas, narystės reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Būtina patikslinti, nes atskirose valstybėse narėse esama įvairių kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijų teisinių formų. [Atitinka CULT nuomonės projektą.]

Pakeitimas 68
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 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 69
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos f punktas
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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 narių
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 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad pajamos, gautos iš pajamų už teisių naudojimą 
investavimo, turėtų būti laikomos atskirai, tačiau nepaaiškinama, kad tokios pajamos 
priklauso teisių turėtojams ir kad vėliau jiems turėtų būti perduotos. Šią klaidą lengviausia 
ištaisyti įtraukiant minėtąsias pajamas į apibrėžtį. [Atitinka CULT nuomonės projektą.]

Pakeitimas 70
Eija-Riitta Korhola

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 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. Kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijos turi 
turėti teisę reikalauti suteikti visų jų narių 
kūrinių išskirtines teises.

Or. en
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Pagrindimas

A recent declaration adopted by more than 40 independent European associations of music 
creators called for the maintenance of the exclusive assignment of the performing right to 
their collective management organisation. This entails that music writers assign the 
performing right in all their works to the society of their choice. This provides the CMO with 
legal certainty because it knows that it represents the performing rights of all works of its’ 
members. The split of works (some compositions in one society, others in another one) would 
be detrimental: CMO’s would lose the certainty needed for blanket licenses as requested e.g. 
by public broadcasters. The consequences are that obtaining licenses will be more 
burdensome and costly.

Pakeitimas 71
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 organizacijai leidimą 
administruoti pasirinktas teises, tam tikrų 
kategorijų teises, kūrinius 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 yra jų pilietybė.

Or. en

Pagrindimas

Teisių turėtojai turėtų pasilikti teisę nevaržomai spręsti dėl teisių į savo pačių kūrinius. Kai 
kuriose ES valstybėse narėse ir kitose šalyse, pvz., Jungtinėse Valstijose, teisių turėtojai turi 
teisę administruoti individualius kūrinius savo kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijų viduje. [Atitinka CULT nuomonės projektą.]

Pakeitimas 72
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Teisių turėtojai turi teisę suteikti 
nemokamas licencijas naudotis savo 
kūriniais ir teisėmis. Šiuo atveju teisių 
turėtojai tinkamu laiku informuoja 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijas, kurioms suteikta teisė 
administruoti tokius kūrinius, apie 
suteiktą nemokamą licenciją.

Or. en

Pagrindimas

Teisių turėtojams administruojant savo kūrinius būtina suteikti lankstumo. Teisių turėtojai 
turėtų turėti teisę nuspręsti, kad jų kūriniai galėtų būti naudojami pagal nemokamas 
licencijas, kaip antai kūrybinės bendrijos (angl. Creative Commons), nekeliant grėsmės jų 
narystei jiems atstovaujančiose kolektyvinio teisių administravimo organizacijose. [Atitinka 
CULT nuomonės projektą.]

Pakeitimas 73
Amelia Andersdotter

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

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 
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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.

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

Teisių turėtojai turėtų pasilikti teisę nevaržomai spręsti dėl teisių į savo pačių kūrinius. Kai 
kuriose ES valstybėse narėse ir kitose šalyse, pvz., Jungtinėse Valstijose, teisių turėtojai turi 
teisę atsiimti individualius kūrinius iš savo kolektyvinio teisių administravimo organizacijos. 
[Atitinka CULT nuomonės projektą.]

Pakeitimas 74
Britta Thomsen

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. Nariai, 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.

Or. en
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Pakeitimas 75
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei yra nesumokėtų teisių turėtojui
mokėtinų sumų už teisių naudojimą iki 
leidimo panaikinimo arba įgaliojimų 
atšaukimo įsigaliojimo arba pagal licenciją, 
suteiktą iki leidimo panaikinimo arba 
įgaliojimų atšaukimo įsigaliojimo, teisių 
turėtojo teisės pagal 12, 16, 18 ir 34 
straipsnius, susijusios su tokiu teisių 
naudojimu, lieka galioti.

4. Jei yra nesumokėtų nariui mokėtinų 
sumų už teisių naudojimą iki leidimo 
panaikinimo arba įgaliojimų atšaukimo 
įsigaliojimo arba pagal licenciją, suteiktą 
iki leidimo panaikinimo arba įgaliojimų 
atšaukimo įsigaliojimo, nario teisės pagal 
12, 16, 18 ir 34 straipsnius, susijusios su 
tokiu teisių naudojimu, lieka galioti.

Or. en

Pakeitimas 76
Britta Thomsen

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 
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.
Nepaisant šios nuostatos, kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos, kurios 
administruoja atlikėjų ir fonogramų 
gamintojų teisę į vienkartinį teisingą 
atlyginimą pagal Direktyvos 2006/115/EB 
8 straipsnio 2 dalį, gali reikalauti, kad šių 
teisių valdymas būtų perduotas kitai 
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Sąjungoje įsisteigusiai kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai.

Or. en

Pakeitimas 77
Amelia Andersdotter

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

Kaip 5.2–5.3 straipsniuose.

Pakeitimas 78
Britta Thomsen

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 
arba tam tikrų rūšių kūrinius bei kitus 

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

sutikimai būtų įforminti raštiškai. Ši dalis 
netaikoma valstybių narių susitarimams 
dėl teisių administravimo, suteikus 
išplėstines kolektyvines licencijas, taikant 
atstovavimo ar perdavimo teisines 
prezumpcijas, sudarius kolektyvinio teisių 
administravimo ar panašius susitarimus, 
arba esant šių dalykų deriniui.

Or. en

Pakeitimas 79
Jens Rohde

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

6. Valstybės narės užtikrina, kad teisių 
turėtojas suteiktų aiškų sutikimą 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai administruoti konkrečiai 
kiekvieną teisę, tam tikrų kategorijų teises 
arba tam tikrų rūšių kūrinius bei kitus 
objektus ir kad visi tokie sutikimai būtų 
įforminti raštiškai; ši dalis netaikoma 
valstybių narių susitarimams dėl teisių 
administravimo, suteikus išplėstines 
kolektyvines licencijas, taikant 
atstovavimo ar perdavimo teisines 
prezumpcijas, sudarius kolektyvinio teisių 
administravimo ar panašius susitarimus, 
arba esant šių dalykų deriniui.

Or. en

Pagrindimas

Kolektyvinio teisių administravimo asociacijoms neturėtų būti privaloma gauti teisių turėtojų 
sutikimo, jei jie turi išplėstines kolektyvines licencijas arba naudojasi panašiomis schemomis 
valstybėje narėje. Vadinasi, pakeitimu siekiama užtikrinti gerai veikiančių kolektyvinių 
autorių teisių administravimo sistemų tęstinumą ir užtikrinti teisių turėtojų pajamas bei 
vartotojų galimybes gauti leidimus ir licencijas naudotis autorių teisių saugomais kūriniais.
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Pakeitimas 80
Amelia Andersdotter

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kaip 5.2–5.3 straipsniuose. [Atitinka CULT nuomonės projektą ir pagrindinį JURI pranešimo 
projektą.]

Pakeitimas 81
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Nepažeidžiant 20 straipsnio 4 dalies 
nuostatų, bet kuriuo leidimo galiojimo 
momentu teisių turėtojai turi teisę prašyti 
atlikti jų kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos 
nepriklausomą išorės auditą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad pastaraisiais metais daugelyje Europos kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijų kilo didelių valdymo problemų, reikia palengvinti išorės audito 
procedūrą, kad iš tiesų būtų galima užtikrinti audito nepriklausomumą ir kad jis būtų 
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atliekamas kruopščiai. [Atitinka CULT nuomonės projektą.]

Pakeitimas 82
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Jei tarp kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos narių yra 
įmonių, atstovaujančių teisių turėtojams, 
toms įmonėms suteikiama 3–7 straipsnių 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 83
Rolandas Paksas

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

Or. en

Pakeitimas 84
Amelia Andersdotter
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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 
nediskriminaciniais kriterijais. Šie 
kriterijai yra nurodyti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos įstatuose arba 
narystės sąlygose ir yra skelbiami viešai.

Or. en

Pagrindimas

Reikia patikslinti 3.c straipsnį. Turėtų būti draudžiama atsisakyti suteikti narystę remiantis 
diskriminaciniais kriterijais. [Atitinka IMCO nuomonės projektą.]

Pakeitimas 85
Jürgen Creutzmann

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

Or. en
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Pagrindimas

Gali būti atvejų, kai tinkama atsisakyti suteikti narystę.

Pakeitimas 86
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 87
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos viešai skelbia 19 straipsnio 
1 dalyje nurodytą informaciją, jei 
išsaugomas teisių turėtojo asmens 
duomenų slaptumas.

Or. en

Pakeitimas 88
Amelia Andersdotter
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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. Kolektyvinio teisių administravimo
organizacijos įstatai ir narystės sąlygos bei 
visi jų pakeitimai tvirtinami visuotiniame 
susirinkime.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiama aiškesnė formuluotė. [Atitinka CULT nuomonės projektą.]

Pakeitimas 89
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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

Pagrindimas

Turi būti aiškus visuotinio susirinkimo ir direktorių santykis. [Atitinka IMCO nuomonės 
projektą.]

Pakeitimas 90
Amelia Andersdotter



PE510.534v02-00 48/95 AM\936984LT.doc

LT

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.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis išbraukiama dėl 12.2 straipsnyje padarytų pakeitimų.

Pakeitimas 91
Amelia Andersdotter

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.
Jei 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

Atsižvelgiant į tai, kad pastaruoju metu daugelyje Europos kolektyvinio teisių administravimo 
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organizacijų kilo valdymo problemų, reikia palengvinti išorės audito procedūrą, kad iš tiesų 
būtų galima užtikrinti nepriklausomumą ir nuodugnumą. [Atitinka CULT nuomonės 
projektą.]

Pakeitimas 92
Amelia Andersdotter

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

Pagrindimas

Visus narius reikėtų skatinti dalyvauti ir veiksmingai balsuoti. [Atitinka CULT nuomonės 
projektą.]

Pakeitimas 93
Amelia Andersdotter

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
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 94
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 
paskirti bet kurį kitą fizinį arba juridinį 
asmenį, kuris yra tos kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos narys,
įgaliotiniu, kuris jo vardu dalyvautų ir 
balsuotų visuotiniame susirinkime. Kai 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacija atstovauja daugiau kaip 
vienos kategorijos teisių turėtojams, narys 
gali įgaliotiniu paskirti tik tos pačios 
kategorijos narį. Nustatomas didžiausias 
skaičius įgaliojimų, kuriuos galima 
suteikti vienam asmeniui.

Or. en

Pakeitimas 95
Amelia Andersdotter

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 

8. Kiekvienas kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos narys turi 
teisę paskirti bet kurį kitą fizinį arba 
juridinį asmenį įgaliotiniu, kuris jo vardu 
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ir balsuotų visuotiniame susirinkime. dalyvautų ir balsuotų visuotiniame 
susirinkime. Narys įgaliotiniui įgaliojimą 
privalo suteikti ne vėliau kaip prieš tris 
mėnesius iki naudojimosi juo 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. 
[Atitinka CULT nuomonės projektą.]

Pakeitimas 96
Amelia Andersdotter

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

Or. en

Pagrindimas

Menininkams ir autoriams labai svarbu, kad būtų išlaikyta įvairių kategorijų narių 
pusiausvyra, todėl tai reikia pabrėžti. [Atitinka CULT nuomonės projektą.]
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Pakeitimas 97
Amelia Andersdotter

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, todėl būtų tinkama jį aiškiau 
apibrėžti.

Pakeitimas 98
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Organas, kuriam patikėta priežiūros 
funkcija, už savo pareigų vykdymą 
atsiskaito 7 straipsnyje nurodytame 
visuotiniame susirinkime.

Or. en

Pagrindimas

Laikantis geros organizacinės praktikos visuotinis susirinkimas paprastai informuojamas. 
[Atitinka IMCO nuomonės projektą.]

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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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 internetinėje 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:

Or. en

Pagrindimas

Interesų konfliktus reikia atskleisti prieš vadovui ar vykdomajam direktoriui pradedant eiti 
pareigas. Atitinka 14 konstatuojamąją dalį. [Atitinka CULT nuomonės projektą.]

Pakeitimas 100
Amelia Andersdotter

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, kruopščiai ir 
skaidriai renka ir administruoja pajamas už 
teisių naudojimą. Kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos užtikrina, 
kad jos tik surenka pajamas už teisių 
naudojimą teisių turėtojų, kuriems jos 
įgaliotos atstovauti, vardu.

Or. en

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 
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pagal atstovavimo susitarimą, vardu.

Pakeitimas 101
Amelia Andersdotter

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

Pagrindimas

Patikslinama, kad bet kokie atskaitymai turi būti daromi laikantis taisyklių, kurios priimamos 
visuotiniame susirinkime. [Atitinka IMCO nuomonės projektą.]

Pakeitimas 102
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
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Pakeitimas 103
Rolandas Paksas

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, tokios paslaugos turi būti 
teikiamos pagal teisingus kriterijus, ypač 
prieigos prie jų ir masto aspektais.

Or. en

Pakeitimas 104
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 
pirma šių paslaugų prieigos ir masto 
atžvilgiais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 105
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies b punktas
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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 106
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 

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 
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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.

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 107
Amelia Andersdotter

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 

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

teisių administravimo organizacija tiksliai 
paskirsto ir išmoka šias sumas, 
užtikrindama vienodą požiūrį į visų 
kategorijų teisių turėtojus.

Or. en

Pagrindimas

Daugelio kolektyvinio teisių administravimo organizacijų delsimas sumokėti pinigus kūrėjams 
ir autoriams kelia daug problemų. 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 108
Hannu Takkula

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 be reikalo 
nedelsdama 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.
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Or. en

Pakeitimas 109
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 šešis 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

Pakeitimas 110
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tais atvejais, kai teisių turėtojams 
mokėtinų sumų paskirstyti neįmanoma, 

2. Tais atvejais, kai teisių turėtojams 
mokėtinų sumų paskirstyti neįmanoma, 



PE510.534v02-00 60/95 AM\936984LT.doc

LT

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.

nors kolektyvinio teisių administravimo
organizacija 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 organizacija priima 
sprendimą dėl atitinkamų sumų 
panaudojimo pagal 7 straipsnio 5 dalies 
b punktą, jei ta kolektyvinio teisių
administravimo organizacija užtikrina, 
kad pajamos paskirstomos proporcingai 
pajamoms, kurias teisių turėtojai gavo 
atitinkamais finansiniais metais. 
Kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos gali paskirstyti sumas, 
mokėtinas teisių turėtojams, kurių 
nepavyko nustatyti prieš pasibaigiant 
penkerių metų periodui, jei tai leidžiama 
pagal nacionalinę teisę. Jei pagal 
nacionalinę teisę nustatytas ilgesnis kaip 
penkerių metų senaties terminas, 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos nustato atitinkamas būsimų 
reikalavimų nuostatas, nepažeisdamos 
teisių turėtojo teisės pareikalauti šių sumų
iš kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos.

Or. en

Pagrindimas

The Directive should provide that where the CMO decides to distribute amounts relating to 
unidentified rightholders, the collecting society ensures that the revenue is distributed in 
proportion to the revenues received by rightholders for the relevant financial year. In 
addition, in a number of countries the statutory prescription period for civil law claims may 
be shorter or longer than five years, e.g. three or ten years. Therefore, the article should 
allow CMOs to distribute unidentified amounts before the five years period expires if the local 
law so allows and oblige the CMOs to make adequate provisions for future claims if money is 
distributed before the expiry of the longer statutory prescription period.

Pakeitimas 111
Amelia Andersdotter
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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
organizacija 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 organizacijoms būtų leidžiama laikyti pinigus, jos iš 
tiesų būtų skatinamos nedėti daug pastangų ieškant tikrųjų teisių turėtojų. Valstybės narės 
valdomas fondas taip pat galėtų prisidėti skatinant kultūros įvairovę. Be to, siūlomas penkerių 
metų laikotarpis yra gana ilgas, labai tikėtina, kad nenustatytas teisių turėtojas bus surastas 
po trejų ar ketverių metų. [Atitinka CULT ir IMCO nuomonių projektus.]

Pakeitimas 112
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 trejiems 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. en

Pakeitimas 113
Britta Thomsen

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 trejiems 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.

Or. en

Pakeitimas 114
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 

3. 2 dalyje nurodytais tikslais kolektyvinio 
teisių administravimo organizacija taiko 
veiksmingas priemones teisių turėtojų 
tapatybei ir vietai nustatyti, kartu 
užtikrindama tinkamas apsaugos 
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pateikimą kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos nariams ir 
visuomenei.

priemones, skirtas atgrasinti nuo 
sukčiavimo. Tokios 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 reguliariai ir bent kartą per 
metus kolektyvinio teisių administravimo
organizacijos nariams ir visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Kolektyvinio teisių administravimo organizacijos gali neribotam laikui atidėti bet kokio 
kūrinių sąrašo paskelbimą, jeigu nenurodytas konkretus laikotarpis. [Atitinka CULT ir IMCO 
nuomonių projektus.]

Pakeitimas 115
Britta Thomsen

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 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. Jei dėl kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos veiklos 
srities kūrinių ar kitų objektų negalima 
nustatyti – atstovaujamų kūrinių ar kitų 
objektų kategorijas, administruojamas 
teises ir teritorijas, kuriose tos teisės 
galioja.

Or. en
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Pakeitimas 116
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nustatant licencijų teikimo sąlygas 
atsižvelgiama į objektyvius kriterijus, visų 
pirma tarifų atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė formuluotė neproporcingai riboja laisvę sudaryti sutartis.

Pakeitimas 117
Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Licencijų teikimo sąlygos grindžiamos
vienodais ir nediskriminaciniais
kriterijais, visų pirma tarifų atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 118
Eija-Riitta Korhola

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 teisingo 
atlyginimo tarifus atsižvelgiama į teisių 
prekybos ekonominę vertę ir ekonominę 
naudą, kurią naudotojai gauna 
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kolektyviai administruodami teises.

Or. en

Pagrindimas

In accordance with the case law of the CJEU (ruling of 6 February 2003, C-245/00, SENA 
and NOS and ruling of 30 June 2011, C-271/10, VEWA), the right to equitable remuneration 
should be assessed in the light of the value of the use for which it is provided in trade. The 
tariffs for the rights to equitable remuneration should therefore be treated on an equal footing 
as the tariffs for exclusive rights. In addition, the notion of service provided would be better 
reflected by the benefits which users derive from the collective management of rights. The 
economic benefit for users that ought to be taken into account consists for instance of the 
reduction of the number of licensing transactions from thousands or tens of thousands to a 
few or even one in some cases.

Pakeitimas 119
Jürgen Creutzmann

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.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, ar ekonominė teisės vertė visada gali būti nustatyta iš anksto ir ar ji nesukuria 
teisinio netikrumo, nes esant skirtingiems požiūriams dėl ekonominės vertės šalys gali 
prieštarauti dėl sutarties.

Pakeitimas 120
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa
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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 kompensaciją mokėtinos sumos, nėra, 
kolektyvinio teisių administravimo
organizacija nustato šias mokėtinas sumas 
pagal šių teisių prekybos ekonominę vertę.

Or. en

Pakeitimas 121
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Naudotojai laiku ir tiksliai sutarta ir 
forma praneša kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijoms apie 
kūrinių ir kitų objektų naudojimą, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos galėtų nustatyti taikytinus 
mokesčius ir tiksliai paskirstyti mokėtinas 
sumas teisių turėtojams, vadovaudamosi 
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 ir kad jos galėtų imti 
papildomus mokesčius, padengiančius 
papildomas administracines sąnaudas, 
kilusias dėl to, kad nepateiktos naudojimo 
ataskaitos, arba dėl to, kad jos 
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nepakankamai išsamios.

Or. en

Pagrindimas

Obligations of efficiency on CMOs should be accompanied by corresponding obligations on 
users. These obligations are necessary to ensure that the CMOs are in turn able to meet the 
efficiency obligations imposed on them by the Directive In particular, failure by the users to 
report in an adequate and timely manner the use of works (and other subject matter) or late 
payment by users are likely to hamper the efficient operation of CMOs. One way to 
incentivize users to cooperate with collecting societies in a businesslike manner is to 
expressly allow collecting societies to charge users for the extra administrative work caused 
by lack of cooperation. Whenever there is a generally applicable tariff (either agreed or 
determined by a competent court or tribunal) users should make prompt and voluntary 
payments of the applicable licence fees or remuneration. Where users fail to pay such licence 
fees or remuneration in a timely manner, collecting societies should be allowed to charge 
additional fees to users that fail to pay voluntarily to cover the extra administrative costs 
caused by them.

Pakeitimas 122
Lara Comi, Aldo Patriciello

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 
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paskirstymui ir toliau kenks duomenų, būtinų siekiant užtikrinti proporcingą ir analitinį 
tikrojo kūrinių naudojimo paskirstymą, trūkumas. Dažnai teikiami neišsamūs ir neteisingi 
duomenys. Didėjant įrangos kiekiui ir kūrinių, kurių autorių teisės saugomos, sklaidai reikia 
pasiekti, kad kolektyvinio teisių administravimo asociacijos iš naudotojų laiku gautų tikslius 
duomenis apie muzikos kūrinių naudojimą.

Pakeitimas 123
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Naudotojai turėtų kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijoms laiku 
mokėti licencijų mokesčius ir atlygį, kai 
jie apskritai 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 
teisių administravimo organizacijos galėtų 
nustatyti tokiems naudotojams 
papildomus mokesčius, padengiančius 
administracines sąnaudas, susijusias su 
savanoriškai nemokamais licencijų 
mokesčiais arba atlygiu. 

Or. en

Pakeitimas 124
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Atskaitomybė ir sąskaitų išdavimas

1. Kolektyvinio teisių administravimo 
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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 turėtų 
apimti bent jau informacijos apie 
licencijas ir kūrinių naudojimą kaupimą 
bendroje duomenų bazėje, koordinuotą 
bendrą sąskaitų rengimą ir pajamų už 
teisių naudojimą rinkimą;
3. Taikydamos 2 dalyje nurodytą 
bendradarbiavimo procedūrą kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos galės 
koordinuoti sąskaitų išdavimą 
naudotojams taip, kad vienas naudotojas 
gautų vieną bendrą sąskaitą už teises į 
kūrinius, kuriems suteikta 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 sumos, mokėtinos teisių 
turėtojams, ir sumos, kurios turi būti 
naudojamos administravimo mokesčiams 
padengti.

Or. en

Pagrindimas

Bendradarbiavimo pateikiant sąskaitas procedūra palengvins paprastesnių sąskaitų išdavimą 
naudotojams ir jų apmokėjimą, taip pat sumažins problemų, susijusių su didelėmis sandorių 
išlaidomis ir pakartotinu sąskaitų išdavimu, skaičių. [Atitinka IMCO nuomonės projektą.]
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Pakeitimas 125
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Kolektyvinio teisių administravimo 

organizacijoms teikiama informacija
Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos turėtų teisę reikalauti, kad 
naudotojai pateiktų visą informaciją ir 
dokumentus, reikalingus siekiant 
nustatyti atstovaujamų kūrinių ir kitų 
apsaugotų objektų pobūdį ir naudojimo 
sritį, taip pat pajamų už teisių naudojimą 
dydį. Jei reikia, ši informacija ir 
dokumentai turėtų būti teikiami 
elektroniniu formatu, o kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijai turėtų būti 
leidžiama juos tvarkyti.

Or. en

Pakeitimas 126
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos per pagrįstą laiką atsako į 
asmenų, prašančių suteikti licenciją teikti 
paslaugas internetu, užklausas ir per 6 
mėnesius nuo prašymo suteikti licenciją 
pateikia pasiūlymą dėl licencijos kartu su 
atitinkama informacija. Jei kolektyvinio 
teisių administravimo organizacija 
nesilaiko šių terminų, licenciją suteikti 
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prašančiam asmeniui suteikiama teisė 
pasinaudoti ginčų sprendimo procedūra 
pagal 35, 36 ir 37 straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Iš naujo siūlomas pranešėjo pateiktas pakeitimas; tačiau griežtų terminų negalima nustatyti, 
kadangi licencijų susitarimai gali labai skirtis savo sudėtingumu, pvz., priklausomai nuo to, 
kiek teisių jie apima ir kokio jos tipo.

Pakeitimas 127
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b straipsnis
Sąskaitų teikimo standartai

1. Kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos, taip pat komerciniai 
operatoriai, kaip nustatyta 3 straipsnio aa 
punkte, kai tai įmanoma, sąskaitas 
naudotojams teikia elektroniniu formatu. 
Kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos ir komerciniai operatoriai 
siūlo naudoti bent vieną formatą, kurį 
taikant atsižvelgiama į savanoriškus 
sektoriaus standartus arba praktiką, 
naudojamus tarptautiniu arba Sąjungos 
lygmeniu.
2. Kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos ir komerciniai operatoriai 
internetinių muzikos paslaugų teikėjams 
nedelsiant teikia tikslias sąskaitas, iškart 
po faktinio kūrinių panaudojimo.
3. Kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos ir komerciniai operatoriai 
taiko tam tikras procedūras, skirtas tam, 
kad naudotojai galėtų patikrinti sąskaitų 
tikslumą, įskaitant tuos atvejus, kai 



PE510.534v02-00 72/95 AM\936984LT.doc

LT

naudotojas sąskaitas už tas pačias teises į 
tuos pačius kūrinius gauna iš vienos ar 
daugiau kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijų ar 
komercinių operatorių.

Or. en

Pagrindimas

Standartizuotas ir efektyvus sąskaitų išrašymas padės sumažinti sandorio kainą. Visi 
naudotojai turi turėti galimybę patikrinti, ar sąskaitos yra tikslios. [Atitinka CULT nuomonės 
projektą.]

Pakeitimas 128
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b straipsnis
Atsisakymas suteikti licenciją:

1. Kolektyvinio teisių administravimo 
organizacija, neturėdama svarbios ir 
pagrįstos priežasties, neatsisako suteikti 
licencijos naudoti kūrinius ar kitus 
saugomus objektus iš atstovaujamos 
veiklos srities repertuaro. Ypač 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacija negali atsisakyti suteikti 
licencijos (įskaitant daugiateritores 
licencijas) dėl priežasčių, susijusių su 
tokios licencijos pelningumu.
2. Atsisakydama suteikti licenciją 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacija apie atsisakymo priežastis 
informuoja atstovaujamus teisių 
turėtojus, kitas kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijas, kurių 
vardu ji tvarko teises pagal atstovavimo 
susitarimą, ir naudotoją.

Or. en
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Pakeitimas 129
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio pirmos pastraipos 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 tiesiogiai
atstovaujamam teisių turėtojui 
elektroninėmis priemonėmis, o prireikus 
reguliariau – naudodamasi 
individualiomis interneto paskyromis –
pateiktų šią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Naudojantis individualiomis interneto paskyromis galima suderinti išlaidų veiksmingumą ir 
išsamesnės informacijos teikimą. Jas jau naudoja daugelis geriausiai dirbančių kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijų. [Atitinka IMCO nuomonės projektą.]

Pakeitimas 130
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
komerciniai operatoriai, apibrėžti 3 
straipsnio aa punkte, ne rečiau kaip kartą 
per metus elektroninėmis priemonėmis 
kiekvienam teisių turėtojui, kurio teises jie 
administruoja, pateiktų informaciją, 
aprašytą šio straipsnio a, b, c, d ir g 
punktuose.

Or. en
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Pagrindimas

Komerciniams operatoriams, kaip individualių teisių turėtojų teisių administratoriams, turėtų 
būti taikomos pagrindinės skaidrumo taisyklės. [Atitinka CULT nuomonės projektą.]

Pakeitimas 131
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teisių turėtojui mokėtinas sumas pagal 
administruojamų teisių kategorijas ir
naudojimo pobūdį, kurias kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija per 
atitinkamą laikotarpį išmokėjo teisių 
turėtojui;

c) teisių turėtojui mokėtinas sumas pagal 
administruojamų teisių kategorijas, pagal
naudojimo pobūdį ir pagal kūrinį, kurias 
kolektyvinio teisių administravimo
organizacija per atitinkamą laikotarpį 
išmokėjo teisių turėtojui;

Or. en

Pagrindimas

Pagerina teisių turėtojams teikiamą informaciją. [Atitinka CULT nuomonės projektą.]

Pakeitimas 132
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisių turėtojams mokėtinas sumas pagal 
administruojamų teisių kategorijas ir
naudojimo pobūdį, kurias kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija išmokėjo 
už suteiktas licencijas naudoti teises, kurias 
ji administruoja pagal atstovavimo 
susitarimą;

a) teisių turėtojams mokėtinas sumas pagal 
administruojamų teisių kategorijas,
naudojimo pobūdį ir kūrinį, kurias 
kolektyvinio teisių administravimo
organizacija išmokėjo už suteiktas 
licencijas naudoti teises, kurias ji 
administruoja pagal atstovavimo 
susitarimą;

Or. en
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Pagrindimas

Pagerina per tarpininkus teikiamą informaciją, vadinasi, ir teisių turėtojams teikiamą 
informaciją. [Atitinka CULT nuomonės projektą.]

Pakeitimas 133
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Informacija teikiama teisių turėtojams, 
nariams, kitoms kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijoms ir 
naudotojams

Or. en

Pakeitimas 134
Amelia Andersdotter

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

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinė informacija apie tarifus, licencijavimo sutartis, repertuarą ir atstovavimo 
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susitarimus yra būtina siekiant, kad kūrybos prekių rinka veiktų tinkamai ir skaidriai. 
Neturėtų būti apsiribojama informacijos teikimu pareikalavus. [Atitinka CULT nuomonės 
projektą.]

Pakeitimas 135
Jürgen Creutzmann

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:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 136
Amelia Andersdotter

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) savo narių sąrašą, jų vardu
administruojamą repertuarą ir konkrečias
teises, nurodant kuriose valstybėse narėse 
tas repertuaras ir teisės galioja, 
neatskleidžiant asmens duomenų ir 
svarbios informacijos apie teisių 
turėtojus;

Or. en



AM\936984LT.doc 77/95 PE510.534v02-00

LT

Pagrindimas

Pagerina skaidrumo reikalavimą, tuo pat metu užtikrinant poreikį saugoti asmens duomenis. 
[Atitinka CULT nuomonės projektą.]

Pakeitimas 137
Britta Thomsen

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) atstovaujamus kūrinius arba kitas 
objektų kategorijas, administruojamas
teises, tiesiogiai arba pagal atstovavimo 
susitarimus, ir teritorijas, kuriose tos
teisės galioja; arba, jei dėl kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijos 
veiklos srities kūrinių ar kitų objektų 
negalima nustatyti – atstovaujamų 
kūrinių ar kitų objektų kategorijas, 
administruojamas teises ir teritorijas, 
kuriose tos teisės galioja;

Or. en

Pakeitimas 138
Britta Thomsen

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 

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 
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turimą susijusią informaciją, kurios gali 
reikėti nustatant teisių turėtojų tapatybę.

turimą susijusią informaciją, kurios gali 
reikėti nustatant teisių turėtojų tapatybę.
Jei dėl kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos veiklos srities kūrinių ar 
kitų objektų negalima nustatyti –
atstovaujamų kūrinių ar kitų objektų 
kategorijas, administruojamas teises ir 
teritorijas, kuriose tos teisės galioja.

Or. en

Pakeitimas 139
Amelia Andersdotter

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 galutiniams vartotojams. Nenustatytų autorių 
teisių kūrinių direktyvoje yra nuostatos, kaip elgtis, jei teisių turėtojų negalima rasti. Siekiant 
užtikrinti suderintą autorių teisių politiką derėtų pateikti nuorodą į tą direktyvą.

Pakeitimas 140
Rolandas Paksas
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 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 141
Jürgen Creutzmann

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:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 142
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 paviešintų šią informaciją, 
pageidautina, viešai prieinamoje ir 
paieškos funkciją turinčioje sąsajoje:
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Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti skatinamas elektroninių tinklų sąveikumas. [Atitinka CULT nuomonės projektą.]

Pakeitimas 143
Amelia Andersdotter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) standartines licencines sutartis ir 
taikomus tarifus;

Or. en

Pagrindimas

Kainų ir sąlygų nustatymo skaidrumas yra svarbiausias veiksmingo kainos nustatymo ir 
derybų licencijų rinkoje veiksnys. [Atitinka CULT nuomonės projektą.]

Pakeitimas 144
Amelia Andersdotter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Atvira informacija apie repertuarą yra itin svarbi tiek teisių turėtojams, tiek naudotojams ir 
vartotojams. [Atitinka CULT nuomonės projektą.]
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Pakeitimas 145
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos užtikrina, kad laikantis 1 
dalies ab punkto nuostatų, informacija 
apie repertuarą yra tiksli ir nuolat 
atnaujinama. Šiuo tikslu jos ypač 
užtikrina, kad informacija apie kūrinius, 
kurių apsaugos laikotarpis netrukus 
baigsis, būtų tiksli, nuolat atnaujinama ir 
pateikiama visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenei svarbu gauti tikslią informaciją apie tai, kada baigiasi konkretaus kūrinio patento 
apsauga. [Atitinka CULT nuomonės projektą.]

Pakeitimas 146
Amelia Andersdotter

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 organizacijos, teikdamos 
daugiateritores licencijas naudoti muzikos 
kūrinius internete, laikytųsi šios antraštinės 
dalies reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Straipsnis turi būti suderintas su 2 straipsnio pakeitimais.
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Pakeitimas 147
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Teisių naudoti muzikos kūrinius 
internete kategorijos, patenkančios į šios 
antraštinės dalies taikymo sritį, neturėtų 
sudaryti galimybių atskirti atgaminimo 
(mechaninė) ir skelbimo (atlikimo) teisių.

Or. en

Pagrindimas

Internetinėje aplinkoje licencijų suteikimas atskirai naudotis mechaninėmis ir atlikimo 
teisėmis yra menkai pagrįstas. Toks teisių skirstymas naudotojams sukuria nereikalingų 
išlaidų ir padidina sandorių kainą. Šią padėtį svarbu ištaisyti siekiant išlaikyti bendrosios 
Europos skaitmeninės rinkos konkurencingumą, nes toks skirstymas netaikomas daugelyje 
kitų didžiųjų pasaulio rinkų.

Pakeitimas 148
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) turi galimybę suteikti teisę į muzikos 
kūrinių, kuriuos ji siekia licencijuoti 
suteikdama daugiateritorines licencijas, 
atgaminimą (mechaninis) ir skelbimą 
(atlikimas).

Or. en

Pagrindimas

Internetinėje aplinkoje licencijų skirstymas atskirai mechaninėms ir atlikimo teisėms suteikti 
yra menkai pagrįstas. Toks skirstymas naudotojams sukuria nereikalingų išlaidų ir padidina 
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sandorių kainą.

Pakeitimas 149
Amelia Andersdotter

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
organizacija 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 organizacijoms neturėtų būti suteikta įgaliojimų riboti 
pakartotinio informacijos, kuri yra svarbi ir pagrindinė žmogaus teisė, panaudojimo.

Pakeitimas 150
Amelia Andersdotter

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 

1. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija, teikianti daugiateritores 
licencijas naudoti muzikos kūrinius 
internete, nustato tvarką, pagal kurią teisių 
turėtojai ir kitos kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos bei naudotojai
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 bei naudotojai, remdamiesi 
pagrįstais įrodymais, yra įsitikinę, kad 
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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.

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, šiuo atveju dažniausiai internetinių muzikos paslaugų teikėjai, turi teisėtą 
interesą, kad kolektyvinio teisių administravimo organizacijos pateikiama informacija būtų 
tiksli. Todėl juos reikėtų įtraukti į sąrašą tų, kurie gali reikšti prieštaravimus.

Pakeitimas 151
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija stebi, kaip internetinių muzikos 
paslaugų teikėjai, kuriems asociacija 
suteikė daugiateritorę licenciją naudoti 
muzikos kūrinius internete, naudoja 
asociacijos atstovaujamas teises arba jų 
dalis.

1. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija susitaria su internetinių 
muzikos paslaugų teikėju dėl informacijos 
apie tai, kaip internetinių muzikos 
paslaugų teikėjai, kuriems asociacija 
suteikė daugiateritorę licenciją naudoti 
muzikos kūrinius internete, naudoja 
asociacijos atstovaujamas teises arba jų 
dalis, teikimo.

Or. en

Pagrindimas

Terminas „stebi“ gali būti suprantamas kaip techninė stebėsena, kurios taikymas kai kurioms 
internetinėms paslaugoms nepasiteisina.

Pakeitimas 152
Amelia Andersdotter
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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
organizacija 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 organizacija 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 organizacija gali atsisakyti 
priimti naudotojo ataskaitą, pateiktą 
privačiu formatu, jeigu ta organizacija
elektroniniam keitimuisi duomenimis yra 
numačiusi sektoriaus standartą.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindžiama taip pat, kaip 18 ir 27 konstatuojamųjų dalių ir 15a straipsnio pakeitimai. 
[Atitinka IMCO nuomonės projektą.]

Pakeitimas 153
Amelia Andersdotter

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 tam, kad užtikrintų, jog 
internetinės muzikos paslaugos teikėjui 
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būtų išduota viena bendra sąskaita, kaip 
numatyta pagal 15a straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindžiama taip pat, kaip 18 ir 27 konstatuojamųjų dalių ir 15a straipsnio pakeitimai. 
[Atitinka IMCO nuomonės projektą.]

Pakeitimas 154
Amelia Andersdotter

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
organizacija 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

Pagrindimas

Turėtų apimti visas atitinkamas įmones, kurios teikia daugiau nei vieną sąskaitą.

Pakeitimas 155
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija įvertina ir praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai, ar reikia nustatyti 
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konkrečias sektoriaus taisykles, 
atsižvelgdama į SESV 101 straipsnio 
3 dalies nuostatų, reglamentuojančių 
atstovavimo susitarimus ir teisių internete 
fondus, keitimąsi informacija bei kitokio 
pobūdžio kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų 
bendradarbiavimą daugiateritorių ir daug 
repertuarų apimančių licencijų teikimo ir 
administravimo klausimais ir (arba) 
abiem šalims priimtinų tokių licencijų 
tarifų ir sąlygų nustatymo klausimais, 
įgyvendinimą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų skatinti kolektyvinio teisių administravimo organizacijų bendradarbiavimą, tačiau 
tam reikia teisinio tikrumo, kad būtų aišku, kokios konkurencijos taisyklės taikomos. Rizika, 
kad dėl bendradarbiavimo bus atliekamas antimonopolinių nuostatų laikymosi tyrimas, yra 
gana didelė, todėl reikalingas patikslinimas.

Pakeitimas 156
Amelia Andersdotter

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 organizacija teikia 
prašančiajai organizacijai, neviršija 
sąnaudų, kurias pagrįstai patiria paprašytoji
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacija, administruodama 
prašančiosios organizacijos repertuarą, 
pridėjus pagrįstą pelno maržą, 
ekonomiškai naudingą visoms 
dalyvaujančioms šalims.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi konkurencinėje aplinkoje kolektyvinio teisių administravimo organizacijų dydis, 
repertuaras ir nustatytosios vieno asmens išlaidos skiriasi, reikia itin atsargiai reglamentuoti 
sandorių tarp organizacijų maržas.

Pakeitimas 157
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paprašytoji 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 jos sutikimo.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas identiškas pranešėjo 25 pakeitimui, keičiama tik pakeitimo vieta, o pirminis 
Komisijos 29 straipsnio 3 dalies pasiūlymas išlieka. Tas straipsnis ir siūlomas pakeitimas 
pabrėžia, kad mažųjų ir vidutinių kolektyvinio teisių administravimo organizacijų repertuarai 
turėtų būti pakankamai apsaugoti, kad visapusiškai prisidėtų prie kultūros įvairovės Europoje 
plėtros ir sklaidos ir kad jie būtų vienodai traktuojami suteikiant tarpvalstybines Europoje
internetu pateikiamos muzikos licencijas.

Pakeitimas 158
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33 straipsnis Išbraukta.
Nukrypti leidžianti nuostata, taikoma 
teisėms naudoti muzikos kūrinius 
internete, reikalingoms radijo ir televizijos 
programoms
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.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į 2 straipsnį (taikymo sritis).

Pakeitimas 159
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio pirma pastraipa

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 

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 
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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.

daugiateritores licencijas naudoti muzikos 
kūrinius internete, reikalingas 
transliuotojui, kad šis perduotų arba rodytų 
visuomenei savo radijo ir televizijos 
programas prieš, 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

Pagrindimas

Siekiant didesnio aiškumo ir atitikties 35 konstatuojamajai daliai, transliuotojui daroma 
išimtis turėtų apimti apžvalgas. [Atitinka IMCO nuomonės projektą.]

Pakeitimas 160
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudotojams nustatyta ginčų sprendimo 
tvarka

Ginčų su naudotojais sprendimo tvarka

Or. en

Pakeitimas 161
Amelia Andersdotter

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 

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 
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kreiptis į teismą ir atitinkamais atvejais į
nepriklausomą ir nešališką ginčų 
sprendimo įstaigą.

suteikti licenciją, būtų galima kreiptis į 
nepriklausomą ir nešališką ginčų 
sprendimo įstaigą.

Or. en

Pagrindimas

Dažnai kyla ginčų dėl tarifų apskaičiavimo, vadinasi, būtų naudinga aiškiai nurodyti, kad 
ginčų sprendimas taip pat apima skaičiavimą. Teisė taip pat kreiptis į teismą 
reglamentuojama 2 dalyje ir neturi būti pakartota šioje dalyje.

Pakeitimas 162
Eija-Riitta Korhola

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 arba laikytis 
jos sąlygų, būtų galima kreiptis į teismą ir 
atitinkamais atvejais į nepriklausomą ir 
nešališką ginčų sprendimo įstaigą.
Valstybės narės užtikrina, kad šios ginčų 
sprendimo įstaigos specializuotųsi 
intelektinės nuosavybės srityje, o jų 
sprendimai būtų grindžiami remiantis 
15 straipsnio 2 dalyje nustatytais 
kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 163
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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

1a. Administracinės išlaidos, susijusios su 
kreipimusi dėl tokio ginčo sprendimo, turi 
būti pagrįstos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas mažesniems veikėjams, kurie siekia išspręsti 
ginčą, administracinės sąnaudos turi būti priimtinos. [Atitinka IMCO nuomonės projektą.]

Pakeitimas 164
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai naudotojai turi išteklių 
sumokėti už ginčo sprendimą pagal šį 
straipsnį, kol vyksta procesas, kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijai jie 
privalo sumokėti:
a) taikomą iš anksto nustatytą tarifą, jei 
toks yra;
b) laikiną mėnesinį tarifą, kuris 
nepažeidžia nė vienos šalies teisių ir kurį 
nustato ginčų sprendimo įstaiga, jei nėra 
iš anksto nustatyto tarifo, kuriuo tokiu 
atveju būtų galima pasinaudoti.

Or. en

Pakeitimas 165
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 2 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos arba naudotojai, 
atsižvelgiant į aplinkybes, ne vėliau kaip 
per 30 dienų nuo ginčų sprendimo 
įstaigos priimto sprendimo sumokėtų 
įmokėtos sumos ir kompetentingos 
įstaigos nustatyto naujo tarifo skirtumą.

Or. en

Pakeitimas 166
Amelia Andersdotter

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

Pagrindimas

Ginčai tarp kolektyvinio teisių administravimo organizacijų dėl gebėjimo tvarkyti licencijas ir 
repertuaro skaidrumo turėtų būti sprendžiami pagal ginčų sprendimo tvarką. [Atitinka IMCO 
nuomonės projektą.]

Pakeitimas 167
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pasirūpina, kad jų 
atitinkamos kompetentingos institucijos

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų 
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galėtų imtis tinkamų administracinių 
sankcijų ir priemonių, kai nesilaikoma 
įgyvendinant šią direktyvą priimtų
nacionalinių nuostatų, ir užtikrina, kad tos 
sankcijos ir priemonės būtų taikomos.
Sankcijos ir priemonės yra veiksmingos,
proporcingos ir atgrasios.

įgaliojimus taikyti tinkamas sankcijas 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijoms ir imtis tinkamų 
priemonių, kai nesilaikoma įgyvendinant 
šią direktyvą priimtų nacionalinės teisės 
aktų, ir užtikrina, kad tos sankcijos ir 
priemonės būtų taikomos. Šios sankcijos ir 
priemonės turi būti veiksmingos ir
proporcingos.

Or. en

Pakeitimas 168
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pasirūpina, kad jų 
atitinkamos kompetentingos institucijos
galėtų imtis tinkamų administracinių 
sankcijų ir priemonių, kai nesilaikoma 
įgyvendinant šią direktyvą priimtų 
nacionalinių nuostatų, ir užtikrina, kad tos 
sankcijos ir priemonės būtų taikomos.
Sankcijos ir priemonės yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasios.

1. Valstybės narės paskiria arba įsteigia 
kompetentingas institucijas, kurios nuolat 
stebi savo teritorijoje įsteigtas kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijas. 
Valstybės narės užtikrina, kad jų 
atitinkamos kompetentingos institucijos
numato privalomas administracines 
sankcijas ir priemones, kai nesilaikoma 
įgyvendinant šią direktyvą priimtų 
nacionalinių nuostatų, ir užtikrina, kad tos 
sankcijos ir priemonės būtų taikomos.
Sankcijos ir priemonės yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasios.

Or. en

Pagrindimas

Jei anksčiau nebuvo paskirta ar įsteigta kompetentinga institucija, valstybė narė turi ją 
paskirti ar įsteigti. Siūloma vartoti griežtesnę įpareigojančią formuluotę. [Atitinka CULT 
nuomonės projektą.]

Pakeitimas 169
Amelia Andersdotter
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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

Straipsnis turi būti suderintas su 2 straipsnio pakeitimais.


