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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos kūrybos pramonė teikia daug galimybių kurti darbo vietas ir skatinti augimą. Mūsų 
kultūrų įvairovė taip pat teikia nepakartojamų privalumų ir galimybių pasaulio scenoje. Taigi 
ši direktyva turėtų sudaryti geresnes sąlygas skatinti mūsų kultūros pramonės gyvybingumą ir 
drauge išlaikyti kolektyvinio teisių administravimo organizacijų galimybes solidariai padėti 
skleisti vietos ir nišas užpildantį repertuarą. ITRE komiteto nuomonės referentas apskritai 
patenkintas bendru pasiūlymo pobūdžiu, pagal šį pasiūlymą Europos kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijoms, naudotojams, naudos gavėjams ir menininkams bus suteikta 
iš esmės nauja priemonė, kuria siekiama užtikrinti geresnį internetinio muzikos sektoriaus 
Europoje veikimą. Ypač svarbi pirma direktyvos dalis, kurioje aptariamas skaidrumo ir gero 
valdymo klausimas: kai kuriomis nuomonėje pasiūlytomis priemonėmis siekiama pagerinti 
naujosios sistemos veiksmingumą ir funkcionalumą. ITRE komiteto nuomonės referentas taip 
pat norėtų užtikrinti, kad pagal pasiūlymą nustatytos nuostatos nediskriminuotų Europos 
kolektyvinio teisių administravimo organizacijų (įskaitant internetinių paslaugų teikėjus ir 
atstovus), palyginti su ne ES organizacijomis.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą 
į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) šia direktyva nedaroma poveikio 
valstybių narių nuostatoms, susijusioms 
su platesnio masto ar privalomu 
kolektyvinių licencijų teikimu, teisinėmis 
atstovavimo ar perdavimo prezumpcijomis 
arba jų deriniu;

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi būtinieji 
reikalavimai, kuriais užtikrinama, kad 

Šia direktyva nustatomi būtinieji 
reikalavimai, kuriais užtikrinama, kad 
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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.

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.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui ir 
atsispindės tik tuose pakeitimuose, 
kuriuose bus keičiami ir kiti dalykai. Jei jis 
bus priimtas, atitinkamus pakeitimus reikės 
padaryti visame tekste.)

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I antraštinė dalis, I antraštinės dalies 13, 
14, 15, 17 ir 18 straipsniai ir IV antraštinė 
dalis, išskyrus 36 ir 40 straipsnius, taip 
pat taikomi už Sąjungos ribų įsteigtų 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijų Sąjungoje vykdomai veiklai.

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I antraštinė dalis, II antraštinės dalies 10 
straipsnis, 11 straipsnio 1 dalis, 12, 15, 16, 
18, 19 ir 20 straipsniai, III antraštinė 
dalis ir IV antraštinės dalies 34, 35, 37 ir 
38 straipsniai taip pat taikomi Sąjungoje 
ar už jos ribų įsisteigusiems 
nepriklausomiems teisių administravimo 
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paslaugų teikėjams, kurie atstovauja 
teisių turėtojams administruodami jų 
teises ir veikia Sąjungoje komerciniu 
pagrindu.

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva nedaro poveikio jokioms 
nuostatoms, susijusioms su platesnio 
masto ar privalomu kolektyvinių licencijų 
teikimu nacionaliniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva nenukrypsta nuo Europos 
reglamentuojamųjų aktų, susijusių su 
asmenų apsauga tvarkant asmens 
duomenis.

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kolektyvinio teisių administravimo
asociacija – organizacija, daugiau nei 
vieno teisių turėtojo pagal teisės aktus, 

a) kolektyvinio teisių administravimo
organizacija – organizacija, daugiau nei 
vieno teisių turėtojo vardu pagal teisės 
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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;

aktus, paskyrimą, licenciją ar kokį kitą 
susitarimą įgaliota administruoti autorių 
teises arba su autorių teisėmis susijusias 
teises tų teisių turėtojų bendrai naudai, ir 
ši veikla yra vienintelė veikla arba viena iš 
pagrindinių šios organizacijos veiklos 
sričių, o pati organizacija yra:
i) jos narių nuosavybė arba jų 
kontroliuojama, arba
ii) ji organizuota kaip ne pelno 
organizacija.

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) daugiateritorė licencija – daugiau nei 
vienos valstybės narės teritorijoje galiojanti 
licencija.

k) daugiateritorė licencija teikti internetinę 
muzikos paslaugą – daugiau nei vienos 
valstybės narės teritorijoje galiojanti 
licencija.

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 10
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 
atstovaujamiems teisių turėtojams.
Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija paskirsto ir išmoka šias sumas
nepagrįstai nedelsdama, tačiau ne vėliau 
kaip per 6 mėnesius nuo finansinių metų, 
kuriais surinktos pajamos už teisių 
naudojimą, pabaigos, išskyrus atvejus, kai 
laikytis šio termino kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai trukdo 
objektyvios priežastys, visų pirma 
susijusios su naudotojų atskaitomybe, 
teisių ir teisių turėtojų nustatymu arba 
informacijos apie kūrinius ir kitus objektus 
susiejimu su teisių turėtojais. Kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija tiksliai 
paskirsto ir išmoka šias sumas, 
užtikrindama vienodą požiūrį į visų 
kategorijų teisių turėtojus.

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 12
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.

Išimtinių teisių tarifai neturi būti pernelyg 
dideli, palyginti su teikiamos paslaugos 
verte, ir turėtų būti pagrįsti, palyginti su 
teikiamos paslaugos ekonomine verte.

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kolektyvinio teisių administravimo 
organizacija, teikianti licencijas, 
neprivalo taikyti licencijų teikimo sąlygų, 
dėl kurių susitarė su paslaugų teikėju, 
kitų rūšių paslaugoms, kai tas paslaugų 
teikėjas teikia naujos rūšies paslaugą, 
kuri visuomenei prieinama trumpiau kaip 
trejus metus.

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Naudotojai pritaikytu ar sutartu 
formatu ir laiku pateikia kolektyvinio 
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teisių administravimo organizacijoms 
informaciją, kurios reikia siekiant atlikti 
kruopštų jų repertuaro naudojimo tyrimą.

Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Siekiant patikrinti, ar laikomasi 
licencijos sąlygų ir deklaracijos dėl 
reikalavimus atitinkančių pajamų, 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijoms, nustačius pagrįstas 
sąlygas, turi būti leidžiama įtraukti į 
licencijas audito teisę.

Or. en

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis 
Kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos vėliausiai per 14 dienų 
atsako į asmenų, prašančių suteikti 
licenciją, užklausas ir per 60 dienų nuo 
prašymo suteikti licenciją pateikia 
pasiūlymą dėl licencijos kartu su 
atitinkama informacija. Jei kolektyvinio 
teisių administravimo organizacija 
nesilaiko šių terminų, licenciją suteikti 
prašančiam asmeniui suteikiama teisė 
pasinaudoti ginčų sprendimo procedūra 
pagal 35, 36 ir 37 straipsnius ir reikalauti, 
kad kolektyvinio teisių administravimo 
organizacija apmokėtų tokio ginčų 
sprendimo pagrįstas teisines išlaidas. Ši 
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ginčų sprendimo procedūra taikoma tik 
atitinkamo asmens ir atitinkamos 
kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijos ginčams spręsti, taip pat 
internetinėms paslaugoms.

Or. en

Pakeitimas 17
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 18
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
asociacijai, kurios vardu administruoja 
teises pagal atstovavimo susitarimą, arba 
bet kuriam naudotojui nepagrįstai 
nedelsdama elektroninėmis priemonėmis 
pateiktų šią informaciją:

Or. en
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Pakeitimas 19
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 bet kuriam
teisių turėtojui arba kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijai pateikia visą 
informaciją apie kūrinius, kurių teisių 
turėtojas ar turėtojai nenustatyti, įskaitant 
tam tikrais atvejais kūrinio pavadinimą, 
autoriaus vardą ir pavardę, leidėjo 
pavadinimą ir visą kitą turimą susijusią 
informaciją, kurios gali reikėti nustatant 
teisių turėtojų tapatybę.

Or. en

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės, kai taikoma, tomis 
pačiomis sąlygomis skatina kolektyvinio 
teisių administravimo organizacijų 
bendradarbiavimą valdymo, 
administravimo ir teisių licencijavimo 
srityse.
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Or. en

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prašančioji kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija pateikia 
paprašytajai asociacijai apie savo muzikos
repertuarą informacijos, reikalingos 
teikiant daugiateritores licencijas naudoti 
muzikos kūrinius internete. Kai 
informacijos nepakanka arba ji pateikta 
tokia forma, kuri neleidžia paprašytajai
kolektyvinio teisių administravimo
asociacijai vykdyti šios antraštinės dalies 
reikalavimų, paprašytoji asociacija gali 
imti pagrįstą mokestį už sąnaudas, 
patirtas vykdant tuos reikalavimus, arba 
neadministruoti tų kūrinių, apie kuriuos 
informacija nepakankama arba 
netinkama naudoti.

3. Paprašytoji kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija suteikia 
prašančiosios kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos repertuarui 
licenciją, taikomą palaikant ryšius su 
naudotojais, tokiomis pačiomis sąlygomis 
kaip ir savo pačios repertuarui, ir 
neišbraukia prašančiosios asociacijos 
repertuaro iš repertuaro, kuriam suteikta 
licencija, be prašančiosios asociacijos 
sutikimo.

Or. en

Pakeitimas 26
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 užtikrina, kad jų 
atitinkamos kompetentingos institucijos
nustatytų tinkamas administracines 
sankcijas ir priemones arba, kitu atveju, 
paskirtų atitinkamus organus, 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


