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ĮŽANGA

A) Pranešėjos tikslai

Pasiūlymą dėl Direktyvos dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir 
daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo sudaro dvi dalys.

Pirmojoje dalyje (1, 2 ir 4 antraštinės dalys) nustatyti būtinieji reikalavimai, kuriais 
užtikrinama, kad kolektyvinio teisių administravimo asociacijos tinkamai administruotų 
autorių teises ir gretutines teises. Antrojoje dalyje (3 antraštinė dalis ir 4 antraštinės dalies 
36 ir 40 straipsniai) siekiama supaprastinti daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius
internete teikimo sąlygas.

Pranešėja nurodo 3 tikslus. Pirma, reikia kuo geriau apsaugoti atlikėjų interesus ir išsaugoti 
Europos Sąjungos kultūrų įvairovę. Antra, reikia kuo labiau pagerinti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų ir komercinių naudotojų tarpusavio santykius vartotojų naudai. Šie 
du tikslai aptariami pirmojoje direktyvos dalyje. Ir trečia, reikia stiprinti bendrąją skaitmeninę 
rinką paprastinant licencijų teikimo sąlygas ir mažinant licencijų kainas, kad būtų skatinamas 
naujų paslaugų, susijusių su daugiateritoriu muzikos kūrinių naudojimu internete, kūrimas.
Prieš parengdama šį darbo dokumentą, pranešėja apklausė daug suinteresuotųjų subjektų – ši 
apklausa bus tęsiama ir ateinančiais mėnesiais. Pranešėja siekia, kad būtų tinkamai atsižvelgta 
į visiems suinteresuotiesiems subjektams pagrįstai rūpimus klausimus, tačiau, kaip bus 
paaiškinta vėliau, nėra paprasta suderinti pirmąjį ir trečiąjį tikslus, o juos įgyvendinant turi 
būti siekiama darnos.

B) Būtina atsižvelgti į tai, kad įvairiose valstybėse narėse ir įvairiuose sektoriuose įprasta 
skirtinga praktika

Kolektyvinio teisių administravimo asociacijos tradiciškai yra įkurtos ir jų veikla 
organizuojama vadovaujantis nacionaline teise. Ši direktyva yra pirmasis Europos Sąjungos 
teisės aktas, kuriuo siekiama suartinti reikalavimus, užtikrinančius tinkamą šių asociacijų 
veikimą. Taigi valstybėse narėse taikomos skirtingos sistemos ir įvairi praktika.

Atsižvelgiant į tokią realybę, reikėtų užtikrinti, kad šiame teisės akte nustatyti reikalavimai 
atitiktų subsidiarumo principą ir netrukdytų valstybėms narėms taikyti ar patvirtinti taisykles, 
pagal kurias kolektyvinio teisių administravimo asociacijos galėtų geriau ir skaidriau vykdyti 
veiklą. Kitaip tariant, ši direktyva turėtų padėti bent kiek suderinti taisykles. Be to, ši 
direktyva neturėtų daryti poveikio nacionaliniu lygmeniu taikomos praktikos tvarumui, pvz., 
išplėstinių kolektyvinių licencijų teikimo sistemoms.

Taigi, laikantis šios nuostatos, pirmoji direktyvos dalis taikoma visoms visų sektorių 
kolektyvinio teisių administravimo asociacijoms. Tai reiškia, jog reikia užtikrinti, kad 
nustatyti reikalavimai būtų pritaikyti ne tik muzikos kūrinių sektoriui, bet ir jų dauginimui, 
audiovizualiniams kūriniams ir kt.

Galiausiai pranešėja norėtų išsamiau išnagrinėti nuorodos į Direktyvą 2006/123/EB (Paslaugų 
direktyvą) poveikį.
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Pranešėja, apžvelgusi šias bendras pastabas, parengė komentarus dėl kai kurių konkrečių 
pasiūlymo dėl direktyvos aspektų, kad būtų visiškai įgyvendinti šie trys siektini tikslai.

1-asis tikslas – apsaugoti atlikėjų interesus ir išsaugoti kultūrų įvairovę

Siekiant, jog būtų apsaugoti teisių turėtojų interesai, būtina, kad kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos dirbdamos labiau paisytų savo narių interesų ir skaidriau 
administruotų už teisių naudojimą gaunamas pajamas. Jeigu jos laikytųsi šių dviejų sąlygų, 
užtikrintų, kad būtų tinkamai atlyginama visiems kūrėjams, o ne tik tiems, kurie sulaukia 
komercinės sėkmės, – taip būtų prisidedama prie kultūrų įvairovės išsaugojimo.

Pranešėja norėtų patikslinti keletą toliau pateikiamų dalykų.

Visų pirma, reikia iš dalies pakeisti 3 straipsnio a dalyje nustatytą kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos apibrėžtį. Be kita ko, reikėtų užtikrinti, kad šių asociacijų 
patronuojamosios įmonės atitiktų tuos pačius reikalavimus.

Antra, pranešėja mano, kad pasiūlyme nepakankamai atsižvelgiama į realią padėtį rinkoje ir į 
tai, kad esama prekybos įmonių arba panašią autorių teisių administravimo veiklą vykdančių 
subjektų, konkuruojančių su kolektyvinio teisių administravimo asociacijomis. Šiems 
juridiniams arba fiziniams asmenims turėtų būti taikomi įsipareigojimai, pritaikyti pagal jų 
ypatumus.

Du svarbūs teisių turėtojų poziciją stiprinantys principai yra teisių turėtojo laisvė pasirinkti, ar 
asociacijai suteikti leidimą administruoti teises ir jo teisė atsisakyti asociacijos paslaugų per 
pagrįstą laikotarpį (5 straipsnis). Pranešėja pritaria šiai nuostatai, tačiau norėtų pateikti dvi 
pastabas. Pirma, negalima šiais dviem principais piktnaudžiauti. Siekiant apsaugoti visus 
kūrėjus, reikia siekti, kad nepasitaikytų tokių atvejų, kai labai išgarsėję atlikėjai atsiima teises, 
kurių administravimas kainuoja mažiausiai, o administravimo teisę palieka tik sudėtingiausiai 
administruojamoms autorių teisėms. Iš tiesų, tokia praktika gali turėti neigiamą poveikį 
kolektyvinio teisių administravimo asociacijų veiklos veiksmingumui1. Antra, jeigu teisių 
administravimas labai išskaidomas, gali būti sunkiau kaupti sąrašus, reikalingus norint teikti 
daugiateritores ir sudėtinio repertuaro licencijas. Kaip nurodyta įžangoje, siekiant skirtingų 
tikslų reikia priimti darnius sprendimus.

Apskritai pranešėja pritaria išimtinių teisių principui pripažindama, kad kai kuriuose 
sektoriuose, pavyzdžiui, audiovizualiniame, ši sąvoka apima visas teises, suteiktas tai pačiai 
platinimo laikmenai.  Išimtinių teisių principas apsaugo ne tik didžiąją dalį kūrėjų, bet ir 
komercinius naudotojus. Pastarieji iš tiesų tampa labiau teisiškai apsaugoti ir jiems sumažėja 
pavojus kelis kartus mokėti už tų pačių teisių naudojimą.

Pranešėja pritaria nuostatoms, pagal kurias teisių turėtojai raginami aktyviai dalyvauti 
kolektyvinio teisių administravimo asociacijų veikloje ir ją kontroliuoti. Iš tiesų sprendimų 
priėmimo ir kontrolės vykdymo procese pagrindinis vaidmuo turi būti skiriamas visuotiniam 
susirinkimui ir turi būti laikomasi nacionalinių kolektyvinio teisių administravimo asociacijų 
                                               
1 Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-127/73, BRT Sabam, taip pat žr. 2002 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą 
COMP/C2/37.219, Banghalter&Homen Christo prieš Sacem.
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organizavimo modelio1. Norint tinkamai valdyti, taip pat reikia ir greitų sprendimų, todėl 
sprendimų kai kuriais klausimais priėmimą laikantis įstatymų reikia perduoti priežiūros 
funkciją vykdančiai įstaigai. Be to, kadangi kolektyvinio teisių administravimo asociacijų 
nariai yra iš įvairių teisių turėtojų kategorijų, norint išvengti interesų konflikto, reikėtų 
užtikrinti, kad jiems būtų proporcingai atstovaujama. Siekiant geresnio valdymo, reikia 
išlaikyti šią įmonių organizavimo ir veiklos pusiausvyrą. Dėl šios priežasties reikėtų iš dalies 
pakeisti pasiūlymą dėl direktyvos, pavyzdžiui, 7 straipsnio 8 dalį, kurioje nustatyta, kad 
kiekvienas narys „bet kurį kitą fizinį arba juridinį asmenį“ gali paskirti įgaliotiniu, kuris jo 
vardu dalyvautų ir balsuotų visuotiniame susirinkime. Nariai įgaliotinį turėtų skirti tik iš tos 
pačios kategorijos.

10 straipsnis, kuriame kalbama apie autorių teisių pajamų administravimą, yra viena 
svarbiausių nuostatų, susijusių su kūrėjų interesų apsauga. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoje įprasta iškart investuoti paskirstytas sumas. Pati tokia praktika nekelia abejonių, 
jei sprendimus dėl investavimo skaidriai priima kompetentingos įstaigos, o atitinkama 
kolektyvinio teisių administravimo asociacija veikia apdairiai. Dėl pajamų, gautų iš šių 
investicijų, pranešėja mano, kad šios sumos iš esmės turėtų būti pervestos jų nariams.
Kolektyvinio teisių administravimo asociacijos turėtų turėti teisę šias sumas skirti su 
administravimu susijusioms išlaidoms, prieš tai pasikonsultavusios su kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos narių visuotiniu susirinkimu ir gavusios jų daugumos sutikimą.

Kalbant apie sumų, mokėtinų visiems teisių turėtojams, skirstymą, pranešėja domėsis, ar 
neįmanoma sutrumpinti 12 straipsnio 1 dalyje numatyto termino: „ne vėliau kaip per 
12 mėnesių nuo finansinių metų, kuriais surinktos pajamos už teisių naudojimą, pabaigos“.
Siekiant apibrėžti sumų skirstymo tvarką reikia persvarstyti dabartinį 12 straipsnio 2 dalies 
tekstą, kuriame teigiama, kad kolektyvinio teisių administravimo asociacijos gali nustatyti, 
kaip bus panaudojamos per penkerius metus nepaskirstytos sumos, kai nebuvo nustatyta teisių 
turėtojų vieta.

Kolektyvinio teisių administravimo asociacijoms, kurios laikosi savo įsipareigojimų 
skirstydamos sumas, komerciniai naudotojai nedelsdami turi perduoti visą naudingą 
informaciją. Todėl pranešėja apgailestauja, kad pagal 18 straipsnį pastariesiems neskirta 
jokios prievolės kolektyvinio teisių administravimo asociacijų atžvilgiu.

2-asis tikslas – kuo labiau pagerinti kolektyvinio teisių administravimo asociacijų ir 
komercinių naudotojų tarpusavio santykius vartotojų naudai

Nepaisant 3 antraštinės dalies nuostatų, kurios taikomos tik muzikos kūrinių naudojimo 
internete sektoriui, reikia patikslinti, persvarstyti ir papildyti kai kuriuos 2 ir 4 antraštinių 
dalių straipsnius siekiant kuo labiau pagerinti kolektyvinio teisių administravimo asociacijų ir 
komercinių naudotojų santykius licencijų teikimo srityje.

Pranešėja pažymi, kad kolektyvinio teisių administravimo asociacijų ir komercinių naudotojų 
konfliktų pasitaiko ne rečiau ir tose šalyse, kuriose kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos privalo gauti išankstinius leidimus (angl. prior autorisation), arba kuriose 
                                               
1 Iš tiesų, kai kuriose valstybėse narėse 8 straipsnyje numatytą priežiūros funkciją atlieka administracinė 
valdyba. Nereikia reikalauti įsteigti konkrečiai tam skirtą naują įstaigą.
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privaloma sudaryti sutartis su kolektyvinio teisių administravimo asociacijomis. Vis dėlto 
šiuo požiūriu svarbiausias 15 straipsnis, kuriame apibrėžiamas licencijų teikimas.

15 straipsnio 2 dalies, kurioje nustatoma, kaip apskaičiuojami licencijų teikimo tarifai, tekstas 
kelia daugiau klausimų nei išsprendžia problemų. Pirma, kai kalbama savanorišką 
licencijavimo sistemą, teisių prekybos ekonominės vertės sąvoka, iš dalies perimta iš 
Teisingumo Teismo praktikos, yra miglota ir kelianti painiavą. Be to, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos turėtų paviešinti savo tarifų nustatymo politiką. Pranešėja mano, 
kad tarifų taikymo politika turėtų būti grindžiama ne tik objektyviais, bet ir aiškiais bei 
skaidriais kriterijais, kurie būtų viešai paskelbiami prieš bet kurias derybas ir juos galėtų 
kontroliuoti kompetentinga nacionalinės valdžios institucija, kaip numatyta 39 straipsnyje.
Tarifų nustatymo politika turėtų būti tokia, kad nesudarytų kliūčių kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms nustatyti komerciniams naudotojams skirtingus tarifus, t. y. 
taikyti naująjį verslo modelį. Antra, licencijavimas ne visada yra savanoriškas. Todėl reikia 
aiškiai pripažinti galimybę valstybėms narėms nustatyti tarifus pagal teisės aktus.

Be to, kolektyvinio teisių administravimo asociacijos per pagrįstą laikotarpį turėtų patenkinti 
komercinių naudotojų prašymus suteikti licenciją.

Pranešėja pabrėžia alternatyvių ginčų sprendimo būdų svarbą, kad sprendimai būtų priimti be 
vilkinimo ir už pagrįstą kainą. Pranešėja išnagrinės įvairias galimybes, kaip būtų galima 
papildyti šias nuostatas. Be to, reikėtų patikslinti, kokia teisė taikoma ir į kokį kompetentingą 
teismą reikia kreiptis tais atvejais, kai ginčas iškyla tarp subjektų iš skirtingų valstybių narių. 
Taip pat reikėtų patikslinti, kad pagal šią direktyvą valstybės narės neprivalo sukurti naujos 
jurisdikcijos.

Galiausiai 39 straipsnis taikomas kompetentingoms institucijoms, kurios kiekvienoje 
valstybėje narėje bus įpareigoto prižiūrėti, kaip taikoma ši direktyva. Valstybės narės 
neprivalo kurti naujų kontrolės institucijų. Antra vertus, šios institucijos turėtų būti 
pakankamai nepriklausomos, jos turėtų turėti pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių, 
kad galėtų vykdyti veiksmingą kolektyvinio teisių administravimo asociacijų kontrolę.

3-iasis tikslas – ES piliečių naudai stiprinti bendrąją skaitmeninę rinką

Pasiūlymo dėl direktyvos 3 antraštinė dalis skirta muzikos kūrinių naudojimui internete. 
Pranešėja pritaria Europos Komisijos sprendimui šią antrąją dalį skirti tik muzikos sektoriui.
Kitų sektorių, pavyzdžiui, audiovizualinio sektoriaus, struktūra ir poreikiai yra visiškai 
kitokie, todėl jiems prireikus reikės parengti kitas iniciatyvas. Pranešėja siūlo 3 antraštinės 
dalies visiškai netaikyti transliuotojams įrašytų muzikos kūrinių naudojimo srityje (33 
straipsnis). Reikalas tas, kad, priešingai nei operatoriai, kurie siūlo paslaugas internete, 
transliuotojai daugiausia taiko artumo principą.

Pranešėja visada palaikė nuostatą, kad daugiausia sunkumų vidaus rinkoje kelia ne 
daugiateritorių licencijų teikimas. Daugiausia sunkumų kelia pakartotinis bendrų sąrašų 
kaupimas, kad būtų galima teikti daugiateritores ir sudėtinio repertuaro licencijas iš vienos ar 
kelių prieigų.
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Taikant konkurencijos taisykles neleidžiama įsteigti vieną bendrą prieigą ES lygmeniu (angl. 
one stop shop). Be to, įgyvendinus išplėstinių licencijų sistemą, suderintą su kilmės šalies 
principo taikymu1, nebūtų išspręsta didelė komercinių naudotojų problema dėl repertuaro 
kaupimo. Taigi atrodo, kad tinkamiausia būtų pasirinkti kai kurias kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijas, turinčias teisę teikti daugiateritores licencijas (21 straipsnis), 
kartu taikant įpareigojimą atstovauti kitų subjektų repertuarui (29 straipsnis).

Vienas iš požiūrių, paaiškėjusių po pranešėjos atliktos didelės apimties konsultacijos, yra 
suinteresuotųjų subjektų2 tikėjimas, kad įmanoma sukurti Pasaulinę repertuaro duomenų bazę 
(angl. Global Repertoire Database). Negalima paneigti, kad tiksli, išsami ir nuolat 
atnaujinama duomenų bazė palengvintų daugiateritorių ir sudėtinio repertuaro licencijų 
teikimą.

Kaip nurodyta pirmiau, įgyvendinant direktyvos tikslus, reikia priimti darnius sprendimus, nes 
jų įgyvendinimas gali būti prieštaringas. Šiuo požiūriu kai kurie suinteresuotieji subjektai 
išreiškė nerimą, kad sąrašų kaupimas ir galimas centrinių bazių kūrimas bus naudingas tik 
anglų bei amerikiečių repertuarui ir pakenks vietos repertuarams ir kultūrų įvairovei. 
Pranešėja itin daug dėmesio skirs šiam klausimui.

Antra vertus, reikėtų pažymėti, kad šiuo metu Europoje egzistuoja daugiau kaip 250 svetainių, 
kuriose teikiamos muzikos paslaugos internetu, tačiau beveik nė viena jų nesiūlo vien anglų ir 
amerikiečių repertuaro3. Galiausiai visi muzikos paslaugas internete siūlantys operatoriai, su 
kuriais buvo konsultuotasi, nurodė, kad, norint teikti paslaugas, jiems reikia pasaulinio 
repertuaro ar labai įvairaus repertuaro.

Pranešėja, siekdama išlaikyti pusiausvyrą tarp įvairių direktyvos tikslų, itin daug dėmesio 
skirs tam, kad 29 straipsnyje nustatyta „must carry“ prievolė būtų pakeista taip, kad būdų 
visapusiškai siekiama tikslo išsaugoti kultūrų įvairovę. Taip pat galėtų būti numatyta, jog 
kolektyvinio teisių administravimo asociacija, teikianti daugiateritores licencijas, galėtų 
prisidėti prie kultūrų įvairovės saugojimo ir finansavimo tose valstybėse narėse, kuriose turi 
sukauptus duomenis.

                                               
1 Panašiai kaip Direktyvoje 93/83/EEB dėl taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam 
perdavimui.
2 Kolektyvinio teisių administravimo asociacijos, leidėjai ir komerciniai naudotojai.
3 http://www.pro-music.org/index.php.


