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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kolektyvinio autorių 
teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos 
kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0372),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 
50 straipsnio 2 dalies g punktą ir 53 bei 62 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė 
pasiūlymą Parlamentui (C7-0183/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Prancūzijos Senato, Liuksemburgo Deputatų Rūmų, Lenkijos Seimo ir 
Švedijos Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra 
priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos komiteto, 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komiteto bei Kultūros ir švietimo komiteto nuomones (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

                                               
1 OL C 44, 2013 2 15, p. 104.
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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;

Or. fr

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 167 straipsnyje reikalaujama, kad 
Europos Sąjunga imdamasi veiksmų 
atsižvelgtų į kultūrų įvairovę ir prisidėtų 
prie valstybių narių kultūrų klestėjimo, 
gerbdama jų nacionalinę ir regioninę 
įvairovę ir kartu iškeldama bendrą 
kultūros paveldą. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos atlieka svarbų 
vaidmenį skatindamos ir saugodamos 
kultūrų įvairovę. 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;

Or. fr

Pakeitimas 3
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 

Išbraukta.
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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;

Or. fr

Pagrindimas

Šia direktyva siekiama patobulinti kolektyvinio teisių administravimo asociacijų veikimą ir 
pagerinti jų skaidrumą bei palengvinti daugiateritorių licencijų išdavimą. Todėl bet kokie 
klausimai, susiję su direktyvos 2006/123/EB taikymo sritimi, šiame teisės akte neturėtų būti 
sprendžiami.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) šia direktyva nedaromas poveikis 
valstybių narių teisei taikyti ar patvirtinti 
taisykles, pagal kurias numatomas 
aukštesnio lygio kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų geras valdymas 
ir skaidrumas, nei numatyta šios 
direktyvos II antraštinėje dalyje;

Or. fr

Pagrindimas

Tai pirmas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto šioje srityje. Pagal 
subsidiarumo principą valstybės narės turėtų galėti priimti griežtesnes taisykles kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijų valdymo ir skaidrumo klausimais.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) šia direktyva nedaromas poveikis 
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valstybių narių nuostatoms dėl teisių 
valdymo, pavyzdžiui, dėl išplėstinių 
kolektyvinių licencijų, atstovavimo ar 
perdavimo teisinių prezumpcijų, jeigu tos 
nuostatos atitinka Sąjungos teisę ir 
Sąjungos bei valstybių narių tarptautinius 
įsipareigojimus;

Or. fr

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7c) šia direktyva nedaromas poveikis
darbdavių ir darbuotojų asociacijų laisvei, 
jų laisvei steigti pasirinktas profesines 
sąjungas ir organizacijas, skirtas jų 
interesams ginti, ir laisvei pagal 
nacionalinę teisę derėtis dėl kolektyvinių 
sutarčių ir jas sudaryti;

Or. fr

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant užtikrinti, kad kolektyviai 
administruojant autorių teises ir 
gretutinių teises šių teisių turėtojai galėtų 
visapusiškai pasinaudoti vidaus rinkos 
privalumais ir kad jų laisvė naudotis savo 
teisėmis nebūtų nederamai ribojama, 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų steigimo dokumentuose būtina 
numatyti deramas apsaugos priemones. 
Be to, pagal Direktyvą 2006/123/EB 
kolektyvinio teisių administravimo 

Išbraukta.
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asociacijos, teikdamos administravimo 
paslaugas, neturėtų tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuoti teisių turėtojų 
dėl jų pilietybės, gyvenamosios arba 
įsisteigimo vietos;

Or. fr

Pagrindimas

Šia direktyva siekiama patobulinti kolektyvinio teisių administravimo asociacijų veikimą ir 
pagerinti jų skaidrumą bei palengvinti daugiateritorių licencijų išdavimą. Todėl visi 
klausimai, susiję su direktyvos 2006/123/EB taikymo sritimi, šiame teisės akte neturėtų būti 
sprendžiami.

Pakeitimas 8
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.

(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. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos visuotinis 
narių susirinkimas turėtų nustatyti teises, 
tam tikrų kategorijų teises, kūrinius, tam 
tikrų rūšių kūrinius ir kitus objektus,
kuriuos galima administruoti. Visuotinio 
narių susirinkimo sprendime turėtų būti 
atsižvelgiama į asmeninę teisių turėtojų 
laisvę naudoti savo kūrinius ir laisvai 
pasirinkti asociaciją, kuri kolektyviai 
administruos jų teises, į atitinkamo 
kultūros sektoriaus ypatybes ir privalomus 
teisių turėtojų įsipareigojimus, kad būtų 
sudarytos tinkamos sąlygos kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijai 
veiksmingai atlikti savo funkcijas.
Galiausiai šia direktyva neturėtų būti 
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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;

ribojama teisių turėtojų galimybė 
individualiai administruoti savo teises, taip 
pat ir nekomercinio naudojimo atvejais;

Or. fr

Pagrindimas

Reikia įtvirtinti teisių turėtojų asmeninės laisvės principą pasirinkti kolektyvinio teisių 
administravimo asociaciją (KTAA), kuri valdys jų teises. Tačiau ši laisvė neturėtų prisidėti 
prie dar didesnio teisių suskaidymo. Be to, II antraštinė direktyvos dalis taikoma visiems 
sektoriams, todėl reikia atsižvelgti į atitinkamo kultūros sektoriaus ypatybes.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) teisių turėtojų leidimo nereikia, jei 
pagal nacionalinę teisę reikalaujama 
vykdyti kolektyvinį teisių administravimą;

Or. fr

Pagrindimas

Kai kurių valstybių teisės aktuose numatomas privalomas kolektyvinis tam tikrų teisių ar tam 
tikrų kategorijų teisių administravimas. Direktyvoje į šią praktiką turi būti atsižvelgiama. 
Tokiu atveju negalima reikalauti teisių turėtojų leidimo.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) teisių turėtojai turėtų turėti galimybę 
lengvai atšaukti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai suteiktą 
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įgaliojimą administruoti savo teises ar 
konkrečių kategorijų teises 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. Teisių 
turėtojai šia prerogatyva neturėtų 
piktnaudžiauti ir neturėtų jos taikyti taip, 
kad ji turėtų neigiamą poveikį atitinkamos 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos veiklos veiksmingumui. 
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 tokią galimybę ir sudaryti 
jiems kuo palankesnes sąlygas ja 
pasinaudoti. Galiausiai šia direktyva 
neturėtų būti ribojama teisių turėtojų 
galimybė individualiai administruoti savo 
teises, taip pat ir nekomercinio naudojimo 
atvejais;

Or. fr

Pagrindimas

Įgaliojimų atšaukimo teisė turi būti įtvirtinta. Tačiau, kaip nurodo Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas,, neturėtų būti daromas neigiamas poveikis kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų veiklos – visų jų narių interesų apsaugos – veiksmingumui.

Pakeitimas 11
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 

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

teisių administravimo asociacijos turėtų 
įsteigti tinkamą priežiūros funkciją 
atliekantį organą, kuriame būtų 
atstovaujama asociacijos nariams. Pagal 
nacionalinę teisę priežiūros funkciją 
atlikti turėtų arba specialus organas, 
pavyzdžiui, stebėtojų taryba, arba 
administracinė valdyba.

Or. fr

Pakeitimas 12
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 naudoti kūrinius ir kitus apsaugotus 
objektus, kurių naudojimo teisėms 
atstovauja kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija, ir kad teisių 
turėtojams būtų atlyginta, itin svarbu, kad
licencijų teikimo sąlygos ir naudojimosi 
teisėmis sąlygos būtų sąžiningos ir 
nediskriminacinės. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas ne kartą pareiškė 
savo nuomonę dėl atlyginimo už 
naudojimąsi teisėmis, taigi reikėtų 
kodifikuoti šią Teismo praktiką.
Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos ir naudotojai turėtų sąžiningai 
derėtis dėl licencijų teikimo. Kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos turėtų 
nedelsdamos atsakyti į naudotojų 
prašymus ir nurodyti informaciją, kuri 
būtina siekiant pasiūlyti licencijų teikimo 
sąlygas. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos licencijos 
suteikimą pasiūlyti turėtų per priimtiną 
laikotarpį, kuris turėtų būti trumpesnis 
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kaip 90 dienų, skaičiuojant nuo tos 
dienos, kai kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija gavo prašymą 
arba reikiamą informaciją. Taikomi 
tarifai turėtų būti tinkami ir 
apskaičiuojami remiantis objektyviais 
kriterijais, kurie visų pirma atspindėtų 
teisių naudojimo vykdant ekonominius 
mainus pobūdį, mastą ir vertę. Šie 
kriterijai turėtų būti nedelsiant nurodomi 
atitinkamam naudotojui. 

Or. fr

Pagrindimas

Pranešėja siūlo kodifikuoti ESTT praktiką atlyginimo (tarifų) už saugomų teisių naudojimą 
klausimu. Be to, pranešėja siūlo riboti šalių derybas nustatant terminus, kad būtų galima 
paspartinti ir palengvinti licencijų teikimą.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Siekiant palengvinti kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijų užduotį, 
naudotojai turėtų būti įpareigojami per 
priimtiną laikotarpį pateikti informaciją 
apie teisių naudojimą, teisių kategorijas, 
kūrinius, kūrinių kategorijas ar kitus 
objektus, kuriems kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos atstovauja.

Or. fr

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(20) siekiant užtikrinti, kad teisių turėtojai 
turėtų galimybę stebėti jiems 
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atstovaujančių kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų veiklą ir ją 
lyginti, asociacijos turėtų skelbti metinę 
skaidrumo ataskaitą, kurioje būtų 
pateikiama palyginama audituota finansinė 
informacija apie konkrečias asociacijų 
veiklos sritis. Asociacijos taip pat turėtų 
viešai paskelbti specialią metinę ataskaitą 
dėl socialinėms, kultūros ir švietimo 
paslaugoms panaudotų lėšų. Siekiant 
neužkrauti pernelyg didelės naštos 
mažesnėms kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms ir užtikrinti, 
kad šioje direktyvoje nustatomi 
įpareigojimai būtų proporcingi, valstybės 
narės turėtų turėti galimybę atleisti 
mažiausias asociacijas nuo tam tikrų 
skaidrumo įpareigojimų, jei, jų nuomone, 
tai būtina;

atstovaujančių kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų veiklą ir ją 
lyginti, asociacijos turėtų skelbti metinę 
skaidrumo ataskaitą, kurioje būtų 
pateikiama palyginama audituota finansinė 
informacija apie konkrečias asociacijų 
veiklos sritis. Asociacijos taip pat turėtų 
viešai paskelbti specialią metinę ataskaitą 
dėl socialinėms, kultūros ir švietimo 
paslaugoms panaudotų lėšų. Šias 
ataskaitas turėtų būti galima skelbti kaip 
neatskiriamą dokumento, pavyzdžiui 
metinių sąskaitų, dalį arba atskirai. 
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;

Or. fr

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Komisijos rekomendacijoje 
2005/737/EB skatinta nauja reguliavimo 
aplinka, geriau pritaikyta autorių teisių ir 
gretutinių teisių, reikalingų teisėtoms 
internetinėms muzikos paslaugoms teikti, 
administravimui Sąjungos lygmeniu. Joje 
pripažinta, kad muzikos kūrinių naudojimo 
internete amžiuje komerciniams 
naudotojams reikalinga tokia licencijų 
teikimo politika, kuri atitiktų beribį 
interneto aplinkos pobūdį ir būtų taikoma 
daugelyje teritorijų. Tačiau dėl 
neprivalomo rekomendacijos pobūdžio jos 
nepakako plataus masto daugiateritorių 
licencijų naudoti muzikos kūrinius 

(23) Komisijos rekomendacijoje 
2005/737/EB skatinta nauja reguliavimo 
aplinka, geriau pritaikyta autorių teisių ir 
gretutinių teisių, reikalingų teisėtoms 
internetinėms muzikos paslaugoms teikti, 
administravimui Sąjungos lygmeniu. Joje 
pripažinta, kad muzikos kūrinių naudojimo 
internete amžiuje komerciniams 
naudotojams reikalinga tokia licencijų 
teikimo politika, kuri atitiktų beribį 
interneto aplinkos pobūdį ir būtų taikoma 
daugelyje teritorijų. Tačiau dėl 
neprivalomo rekomendacijos pobūdžio jos 
nepakako plataus masto daugiateritorių 
licencijų naudoti muzikos kūrinius 



PE510.562v01-00 16/64 PR\934456LT.doc

LT

internete teikimui skatinti ir konkretiems 
daugiateritorių licencijų teikimo 
poreikiams patenkinti;

internete teikimui skatinti ir konkretiems 
daugiateritorių licencijų teikimo 
poreikiams patenkinti;

Or. fr

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) jei teisių turėtojai negalėtų naudotis 
savo teisėmis teikti daugiateritores 
licencijas tokiais atvejais, kai kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija, kuriai jie 
suteikė savo teises, neteikia arba nesiūlo 
teikti daugiateritorių licencijų ir atsisako 
įgalioti tai daryti kitą asociaciją, kiltų 
didelė grėsmė kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų vykdomo 
daugiateritorių licencijų teikimo taisyklių 
veiksmingumui ir tikslams. Todėl tokiomis 
aplinkybėmis yra svarbu suteikti teisių 
turėtojams galimybę naudotis teise patiems 
ar per kitą šalį ar šalis teikti internetinių 
paslaugų teikėjams būtinas daugiateritores 
licencijas, neatšaukiant kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai suteikto 
įgaliojimo administruoti savo teises;

(32) jei teisių turėtojai negalėtų naudotis 
savo teisėmis teikti daugiateritores 
licencijas tokiais atvejais, kai kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija, kuriai jie 
suteikė savo teises, neteikia arba nesiūlo 
teikti daugiateritorių licencijų ir atsisako 
įgalioti tai daryti kitą asociaciją, kiltų 
didelė grėsmė kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų vykdomo 
daugiateritorių licencijų teikimo taisyklių 
veiksmingumui ir tikslams. Todėl tokiomis 
aplinkybėmis yra svarbu suteikti teisių 
turėtojams galimybę naudotis teise patiems 
ar per kitą šalį ar šalis teikti internetinių 
paslaugų teikėjams būtinas daugiateritores 
licencijas, panaikinant leidimą 
administruoti savo teises, kurį jie suteikė, 
arba atšaukiant kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai suteiktą 
įgaliojimą administruoti savo teises;

Or. fr

Pagrindimas

Reikia išlaikyti išskirtinį pajamų pobūdį.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) internetinės rinkos labui esminiai 
įsipareigojimai, susiję su prieiga prie 
informacijos, duomenų tvarkymu, sąskaitų 
pateikimu ir mokėjimo pajėgumais, taip pat 
turi būti taikomi subjektams, kurie visiškai 
arba iš dalies priklauso kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai ir siūlo teikti 
arba teikia daugiateritores licencijas 
naudoti muzikos kūrinius internete;

(33) internetinės rinkos labui esminiai 
įsipareigojimai, susiję su daugiateritorių 
licencijų teikimu, prieiga prie 
informacijos, duomenų tvarkymu, sąskaitų 
pateikimu ir mokėjimo pajėgumais, su 
susitarimais tarp kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų dėl 
daugiateritorių licencijų teikimo, su 
įsipareigojimais atstovauti kitai 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai ir su prieiga prie 
daugiateritorių licencijų teikimo, taip pat 
turėtų būti taikomi visiems subjektams, 
kurie tiesiogiai ar netiesiogiai, visiškai 
arba iš dalies priklauso kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai ar yra jos 
kontroliuojami ir siūlo teikti arba teikia 
daugiateritores licencijas naudoti muzikos 
kūrinius internete;

Or. fr

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(36) būtina užtikrinti veiksmingą pagal šią 
direktyvą priimtų nacionalinės teisės 
nuostatų vykdymą. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos turėtų suteikti 
savo nariams galimybę naudotis 
specialiomis skundų nagrinėjimo ir ginčų 
sprendimo procedūromis. Kitiems 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos atstovaujamiems teisių
turėtojams ir kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms, kurių vardu 
jos tvarko teises pagal atstovavimo 
susitarimą, taip pat turėtų būti suteikta 
galimybė naudotis šiomis procedūromis. 
Taip pat tikslinga užtikrinti, kad valstybės 
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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;

narės turėtų nepriklausomas, nešališkas ir 
veiksmingas ginčų sprendimo įstaigas, 
pajėgias per priimtiną laikotarpį 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;

Or. fr

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) Valstybės narės neturėtų būti 
įpareigojamos steigti naujų ginčų 
sprendimo organų ar naujų jurisdikcijų, 
kad veiktų pagal šią direktyvą ginčų 
sprendimo klausimu. 

Or. fr

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis
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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) valstybės narės taip pat turėtų 
nustatyti atitinkamas procedūras, kuriomis 
naudojantis būtų galima pateikti skundą dėl 
įstatymų nesilaikančių kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų, kontroliuoti 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų veiklą ir užtikrinti, kad prireikus 
būtų skiriamos atitinkamos, veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios sankcijos. 
Valstybės narės turėtų nustatyti, kurios 
institucijos turėtų būti atsakingos už 
skundų procedūrų administravimą, 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų veiklos kontrolę ir su tuo 
susijusių sankcijų skyrimą. 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. fr

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) Valstybės narės neturėtų būti 
įpareigojamos steigti naujų 
kompetentingų institucijų. Be to, valstybės 
narės turėtų turėti galimybę taikyti ex 
post arba ex ante kontrolę. 
Kompetentingos institucijos turėtų būti 
nešališkos ir turėti reikiamų gebėjimų ir 
priemonių, kad galėtų vykdyti joms 
patikėtas užduotis.

Or. fr
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Pagrindimas

Reikia gerbti valstybių narių tradicijų ir praktikos įvairovę kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų priežiūros srityje. Vis dėlto direktyva nebus veiksminga, jeigu kompetentingos 
institucijos nebus nešališkos ir nevykdys veiksmingos kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų kontrolės.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) Siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos, ypač jos 25 straipsnio 
5a dalies, įgyvendinimo sąlygas, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai1.
__________________
1 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Or. fr

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40b) Nagrinėjimo procedūra turėtų būti 
taikoma atitinkamiems įgyvendinimo 
aktams priimti, atsižvelgiant į tai, kad tie 
aktai yra bendro pobūdžio.

Or. fr
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Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti, kad II ir 
IV antraštinės dalys, išskyrus 36 ir 40 
straipsnius, taikomos už Europos 
Sąjungos ribų įsteigtoms kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijoms, 
kurios vykdo veiklą savo teritorijoje.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia nustatyti aukštą reglamentavimo lygį visoms kolektyvinio teisių administravimo 
organizacijoms, kurios aktyviai veikia ES.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos II ir IV antraštinių dalių, 
išskyrus 36 ir 40 straipsnius, nuostatos 
taikomos tiesiogiai ar netiesiogiai 
kontroliuojamų arba visiškai ar iš dalies 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų valdomų subjektų veiklai 
tuomet, kai jų veikla patenka į minėtų 
antraštinių dalių taikymo sritį ir kai šią 
veiklą vykdo kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia siekti direktyvos veiksmingumo. Šis pakeitimas skirtas filialų ar kitų subjektų, koks 
bebūtų jų juridinis statusas, pavyzdžiui, fondo, kurį įsteigė kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija, veiklai. Šiems subjektams vykdant veiklą, kuri patenka į II ir IV antraštinių dalių 
taikymo sritį, pavyzdžiui, pajamų už teisių naudojimą investavimas, jiems turi būti taikomos ir 
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atitinkamos šių antraštinių dalių nuostatos.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III antraštinė dalis ir IV antraštinės dalies 
36 ir 40 straipsniai netaikomi kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijoms, 
kurios savanoriškai radijo programų 
transliuotojui teikia daugiateritores 
licencijas naudoti muzikos kūrinius 
internete, pagal kurias minėtam radijo 
programų transliuotojui leidžiama teikti 
paslaugas, papildančias jo ne internetu 
teikiamas paslaugas.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia į 2 straipsnį įterpti išimtį, kuri šiuo metu numatyta 33 straipsnyje. Šiuo metu radijo 
programų transliuotojai taiko artumo principą ir reikia jiems suteikti galimybę kreiptis į 
kolektyvinio teisių administravimo asociaciją dėl paslaugų internetu, papildančių ne internetu 
teikiamas paslaugas. Be to, pranešėjas patikslina, kad konkrečias audiovizualinio sektoriaus 
problemas ES turėtų spręsti parengdama kitas iniciatyvas.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija – organizacija, daugiau nei vieno 
teisių turėtojo pagal teisės aktus, 
paskyrimą, licenciją ar kokį kitą susitarimą 
įgaliota administruoti autorių teises arba su 
autorių teisėmis susijusias teises, ir ši 
veikla yra vienintelė arba pagrindinė šios 
organizacijos veikla, o pati organizacija yra 
jos narių nuosavybė arba jų 
kontroliuojama;

a) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija – organizacija, daugiau nei vieno 
teisių turėtojo pagal teisės aktus, 
paskyrimą, licenciją ar kokį kitą susitarimą 
įgaliota administruoti autorių teises arba su 
autorių teisėmis susijusias teises, ir ši 
veikla yra vienintelė arba pagrindinė šios 
organizacijos veikla, o pati organizacija:
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a) yra jos narių nuosavybė arba jų 
kontroliuojama arba
b) yra ne pelno organizacija;

Or. fr

Pagrindimas

Juridinis kolektyvinio teisių administravimo asociacijų statusas valstybėse narėse skiriasi. 
Apibrėžimas turi apimti visus galimus atvejus.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teisių turėtojas – bet kuris fizinis arba 
juridinis asmuo (kuris nėra kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija), kuriam 
priklauso autoriaus teisė arba gretutinė 
teisė arba kuris pagal teisių naudojimo 
susitarimą turi teisę į dalį pajamų už teisių, 
kurias administruoja kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija, naudojimą;

b) teisių turėtojas – bet kuris fizinis arba 
juridinis asmuo (kuris nėra kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija), kuriam 
priklauso autoriaus teisė arba gretutinė 
teisė arba kuris pagal teisių naudojimo 
susitarimą arba pagal įstatymą turi teisę į 
dalį pajamų už teisių, kurias administruoja 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija, naudojimą;

Or. fr

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 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, kuris atitinka tos 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos narystės reikalavimus ir kuris 
priimtas į šią asociaciją;
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Or. fr

Pagrindimas

Teisių turėtojas gali atitikti kolektyvinio teisių administravimo asociacijos narystės 
reikalavimus ir nebūdamas faktiniu jos nariu. 

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) direktorius – bet kuris kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos
generalinis direktorius arba 
administracinės valdybos, valdančiosios 
arba stebėtojų tarybos narys;

e) direktorius – bet kuris fizinis asmuo, 
kuris pagal nacionalinę teisę arba
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos statutą yra:

a) kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos administracinės valdybos narys 
arba
b) šios asociacijos valdančiosios arba 
stebėtojų tarybos narys;

Or. fr

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti tiek į dualias sistemas, pagal kurias veikia stebėtojų taryba, tiek į unitarines 
sistemas, pagal kurias veikia administracinė valdyba.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) administravimo mokesčiai –
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai mokama suma, kuria 
padengiamos šios asociacijos patiriamos 
autorių teisių arba gretutinių teisių 
administravimo paslaugų sąnaudos;

g) administravimo mokesčiai –
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai mokama suma arba šios 
asociacijos iš pajamų už autorių teisių 
naudojimą arba už investicijas gautų 
pajamų išskaičiuojama suma, kuria 
padengiamos šios asociacijos patiriamos 
autorių teisių arba gretutinių teisių 
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administravimo paslaugų sąnaudos;

Or. fr

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris vykdo veiksmus pagal teisių turėtojų 
suteiktą leidimą ir moka teisių turėtojams 
atlygį arba kompensaciją, tačiau nėra 
vartotojas;

i) naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris vykdo veiksmus pagal teisių turėtojų 
suteiktą leidimą ir moka teisių turėtojams 
atlygį arba kompensaciją, tačiau nėra 
vartotojas, tai yra, kai veiksmai nesusiję 
su jo profesine ar komercine veikla;

Or. fr

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) repertuaras – kūriniai arba kiti apsaugoti 
objektai, kurių teises administruoja 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija;

j) repertuaras – kūriniai, tam tikrų rūšių 
kūriniai arba kiti apsaugoti objektai, kurių 
teises administruoja kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija;

Or. fr

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) internetinė muzikos paslauga –
informacinės visuomenės paslauga, kaip 
nustatyta Direktyvos 98/34/EB 1 straipsnio 
2 dalyje, kuriai teikti reikalinga licencija 

m) internetinė muzikos paslauga –
paslauga, kaip nustatyta Direktyvos 
98/34/EB 1 straipsnio 2 dalyje, kuriai teikti 
reikalinga licencija naudoti muzikos 
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naudoti muzikos kūrinius. kūrinius.

Or. fr

Pakeitimas 35
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 asociacijai 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 asociacijos arba 
teisių turėtojo gyvenamoji arba įsisteigimo 
vieta arba kokia jų pilietybė. Minėtos 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos narių visuotinis susirinkimas, 
laikydamasis 7 straipsnio nuostatų, priima 
sprendimą dėl teisių, tam tikrų kategorijų 
teisių, kūrinių arba tam tikrų rūšių 
kūrinių ir kitų saugomų objektų, kuriuos 
galima administruoti.
Priimant šį sprendimą atsižvelgiama į 
asmeninę teisių turėtojų laisvę naudoti 
savo kūrinius ir kitus objektus, į jų laisvę 
pasirinkti kolektyvinio teisių 
administravimo asociaciją, kuri 
kolektyviai administruos jų teises, į 
atitinkamo kultūros sektoriaus ypatybes ir 
privalomus teisių turėtojų įsipareigojimus, 
kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai veiksmingai atlikti savo 
pareigas.

Or. fr
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Pagrindimas

Reikia įtvirtinti teisių turėtojų laisvę pasirinkti kolektyvinio teisių administravimo asociaciją 
(KTAA), kuri valdys jų teises. Ši laisvė negali būti absoliuti, turi būti atsižvelgiama į kitus 
veiksnius, pavyzdžiui, atitinkamo kultūros sektoriaus ypatybes. Be to, kaip nurodė ES TT, 
KTAA gali reikalauti, kad teisių turėtojai prisiimtų tam tikrus įsipareigojimus, kai to reikia 
norint atlikti asociacijai patikėtas užduotis.

Pakeitimas 36
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. 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, kūrinius arba tam tikrų rūšių 
kūrinius ir kitus objektus arba atšaukti 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos įgaliojimą administruoti tam 
tikras teises, tam tikrų kategorijų teises, 
kūrinius 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 pabaigoje.

Or. fr

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimo panaikinimas ar atšaukimas 
neturi poveikio licencijų, kurias 
kolektyvinio teisių administravimo 
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asociacijos suteikė iki leidimo 
panaikinimo ar atšaukimo įsigaliojimo 
dienos, galiojimui. 

Or. fr

Pakeitimas 38
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, 
kūrinius arba tam tikrų rūšių kūrinius bei 
kitus objektus ir kad visi tokie sutikimai 
būtų įforminti raštiškai.

Or. fr

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš gaudama teisių turėtojų sutikimą 
administruoti tam tikrą teisę, tam tikrų 
kategorijų teises arba tam tikrų rūšių 
kūrinius ir kitus objektus, kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija 
informuoja teisių turėtojus apie jų teises 
pagal 1–6 dalis.

Prieš gaudama teisių turėtojų sutikimą 
administruoti tam tikrą teisę, tam tikrų 
kategorijų teises, kūrinius arba tam tikrų 
rūšių kūrinius ir kitus objektus, 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija informuoja teisių turėtojus apie 
jų teises pagal 1–6 dalis.

Or. fr

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis
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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 proporcingai atstovaujama įvairių 
kategorijų nariams.

Or. fr

Pagrindimas

Proporcingas įvairių teisių turėtojų atstovavimas užtikrina gerą visų interesus atitinkantį 
administravimą.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos narių visuotinis susirinkimas 
būtų rengiamas pagal 2–8 dalyse nustatytas 
taisykles.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos narių visuotinis susirinkimas 
būtų rengiamas pagal 2–8 dalyse nustatytas 
taisykles. Jei dėl turimo juridinio statuso 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoje nerengiamas visuotinis narių 
susirinkimas, valstybės narės gali 
nuspręsti, kad 3–6 dalyse nurodytos 
kompetencijos suteikiamos kontrolę 
vykdančiam organui.

Or. fr

Pagrindimas

Kolektyvinio teisių administravimo asociacijos gali turėti įvairų juridinį statusą ir ne 
visuomet turėti galimybes rengti visuotinį narių susirinkimą.
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Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisių turėtojams mokėtinų sumų 
paskirstymo politikos, išskyrus atvejus, kai 
visuotinis susirinkimas nutaria perduoti 
šio sprendimo įgaliojimus priežiūros 
funkciją atliekančiam organui;

a) bendrosios teisių turėtojams mokėtinų 
sumų paskirstymo politikos;

Or. fr

Pagrindimas

Visuotinis narių susirinkimas turi nustatyti bendrąsias gaires. Kasdienį valdymą turėtų būti 
atlikti kiti organai.

Pakeitimas 43
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;

b) teisių turėtojams mokėtinų sumų, kurios 
negali būti paskirstytos, kaip nurodyta 12 
straipsnio 2 dalyje, panaudojimo
bendrosios politikos;

Or. fr

Pagrindimas

Tokia nuostata gerina kolektyvinio teisių administravimo asociacijų veiklos skaidrumą ir ji 
turi likti visuotinio narių susirinkimo prerogatyva.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendrosios investicijų politikos, 
įskaitant paskolų teikimą arba paskolų 
laidavimą ar garantijas, taikomos 
pajamoms už teisių naudojimą;

c) bendrosios investicijų politikos, 
taikomos pajamoms už teisių naudojimą ir 
rizikos valdymui;

Or. fr

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) atskaitymų iš pajamų už teisių 
naudojimą taisyklių.

d) atskaitymų iš pajamų už teisių 
naudojimą taisyklių ir iš už investicijas 
gautų pajamų.

Or. fr

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) visų kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos vykdomų 
nekilnojamojo turto įsigijimų 
patvirtinimas;

Or. fr

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) patronuojamųjų įmonių steigimo, kitų 
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subjektų įsigijimo, kitų subjektų akcijų 
arba teisių įsigijimo arba susijungimų ir 
susiliejimų patvirtinimas;

Or. fr

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) paskolų ėmimo arba paskolų teikimo 
ir paskolų laidavimo ar garantijų 
patvirtinimas;

Or. fr

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalies d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dd) teisių, tam tikrų kategorijų teisių, 
kūrinių, tam tikrų rūšių kūrinių arba kitų 
saugomų objektų, kuriuos gali 
administruoti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija, nustatymas.

Or. fr

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Sprendimai, patenkantys į 4 dalies ir 5 
dalies da, db ir dc punktų taikymo sritį, 
gali būti pasirinktinai arba laikantis 
įstatymų perduoti priežiūros funkciją 
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vykdančiam organui remiantis 8 
straipsniu.

Or. fr

Pakeitimas 51
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 
asociacijos veiklą, bent priimdamas 
sprendimus dėl auditoriaus paskyrimo ir 
atleidimo bei tvirtindamas metinę 
skaidrumo ataskaitą.

Or. fr

Pagrindimas

Auditorius vykdo savo veiklą nepriklausomai ir jo išvadų neturi patvirtinti kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos organas.

Pakeitimas 52
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 įgaliotiniu, kuris jo vardu dalyvautų 
ir balsuotų visuotiniame susirinkime su 
sąlyga, kad nekils interesų konfliktų. 
Įgaliotiniu negali būti fizinis arba 
juridinis asmuo, priklausantis kitai teisių 
turėtojų kategorijai.
Valstybės narės gali duoti leidimą 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms apriboti tam pačiam fiziniam 
arba moraliniam asmeniui suteiktų 
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įgaliojimų skaičių.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia leisti atstovauti, tačiau vengti interesų konfliktų. Dėl šios priežasties pranešėjas siūlo 
uždrausti įgaliojimų suteikimą skirtingų kategorijų teisių turėtojams. Be to, reikėtų apriboti 
įgaliojimų, suteikiamų vienam asmeniui, skaičių, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo.

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija nustatytų priežiūros funkciją, už 
kurią atsakingas organas nuolatos stebėtų 
asmenų, kuriems kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoje patikėtos 
vadovaujančios pareigos, veiklą ir pareigų 
vykdymą. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
narių dalyvavimą šią funkciją 
atliekančiame organe, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos nariams jame 
atstovaujama teisingai ir proporcingai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija nustatytų priežiūros funkciją, už 
kurią atsakingas organas nuolatos stebėtų 
asmenų, kuriems kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoje patikėtos 
vadovaujančios pareigos, veiklą ir pareigų 
vykdymą. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
narių dalyvavimą šią funkciją 
atliekančiame organe, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos nariams jame 
atstovaujama proporcingai.

Or. fr

Pagrindimas

Skirtingų kategorijų teisių turėtojų proporcingas atstovavimas priežiūros funkciją 
atliekančiame organe užtikrina skaidresnį veikimą laikantis visų narių interesų.

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvirtinti visus kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos vykdomus 
nekilnojamojo turto įsigijimus;

Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvirtinti patronuojamųjų įmonių 
steigimą, kitų subjektų įsigijimą, kitų 
subjektų akcijų arba teisių įsigijimą, 
susijungimus ir susiliejimus;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvirtinti paskolų ėmimą, paskolų 
teikimą ir paskolų laidavimą ar 
garantijas.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) vykdyti jam visuotinio narių 
susirinkimo suteiktus įgaliojimus.

Or. fr

Pagrindimas
Visuotinis susirinkimas yra organas, kuriame sutelktas didelis skaičius įgaliojimų. Norint 
užtikrinti veiksmingą kolektyvinio teisių administravimo asociacijų veikimą ir atsižvelgti į 
įvairių rūšių galimą organizaciją, reikia kai kuriuos iš šių įgaliojimų suteikti 8 straipsnyje 
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nurodytam organui. 

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šiame straipsnyje nurodytus 
įgaliojimus pagal nacionalinę teisę gali 
įgyvendinti administracinė valdyba, 
valdančioji arba stebėtojų taryba.

Or. fr

Pagrindimas

Europoje taikomos unitarinės sistemos (administracinė valdyba) arba dualistinės sistemos 
(administracinė valdyba ir stebėtojų taryba). Įgyvendinant direktyvą turėtų būti galima taikyti 
šias abi sistemas.

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. fr

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, 
kurie iš tikrųjų administruoja kolektyvinio
teisių administravimo asociacijos veiklą, ir 
tokios asociacijos direktoriai, išskyrus 
priežiūros funkciją atliekančius direktorius, 
administruotų kolektyvinio teisių 
administravimo asociaciją patikimai ir 
apdairiai, taikydami patikimas 
administracines ir apskaitos procedūras ir 
vidaus kontrolės mechanizmus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos, garantuotų, kad asmenys, 
kurie iš tikrųjų administruoja kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos veiklą, ir 
tokios asociacijos direktoriai, išskyrus 
priežiūros funkciją atliekančius direktorius, 
administruotų kolektyvinio teisių 
administravimo asociaciją patikimai ir 
apdairiai, taikydami patikimas 
administracines ir apskaitos procedūras ir 
vidaus kontrolės mechanizmus.

Asmenys, kurie veiksmingai vykdo 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų veiklą per pagrįstą laiką turi 
priimti sprendimus, susijusius su licencijų 
teikimo sąlygomis ir sutarčių sudarymu.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia paspartinti su licencijų teikimo sąlygomis susijusį sprendimų priėmimo procesą. 
Pranešėjas nenori nustatyti konkretaus termino, kadangi jis gali būti labai ilgas arba labai 
trumpas, bet pareiškia, kad šis terminas turi būti pagrįstas. 

Teisiškai pirmoje dalyje nurodytas įpareigojimas atitenka kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms.

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, 
kurie iš tikrųjų administruoja kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos veiklą, ir 
tokios asociacijos direktoriai, išskyrus 
priežiūros funkciją atliekančius 
direktorius, parengtų procedūras taip, kad 
būtų išvengta interesų konfliktų. 
Kolektyvinio teisių administravimo 

Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, 
kurie iš tikrųjų administruoja kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijos veiklą, ir 
tokios asociacijos direktoriai parengtų 
procedūras taip, kad būtų išvengta interesų 
konfliktų. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija nustato 
procedūras, kurių laikantis nustatomi, 
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asociacija nustato procedūras, kurių 
laikantis nustatomi, tvarkomi, stebimi ir 
atskleidžiami interesų konfliktai, siekiant 
išvengti jų neigiamo poveikio asociacijos 
narių interesams.

tvarkomi, stebimi ir atskleidžiami interesų 
konfliktai, siekiant išvengti jų neigiamo 
poveikio asociacijos narių interesams.

Or. fr

Pakeitimas 62
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 
asociacijos stropiai renka, administruoja ir 
paskirsto pajamas už teisių naudojimą.

Or. fr

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija administruoja ir laiko pajamas 
už teisių naudojimą ir visas už investicijas 
gautas pajamas atskirai nuo nuosavo turto 
ir pajamų, gautų už teikiamas 
administravimo paslaugas arba kitą veiklą.

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija administruoja ir laiko pajamas 
už teisių naudojimą ir visas už investicijas 
gautas pajamas, įskaitant ir palūkanas, 
tokiu būdu, kad jos būtų atskirtos nuo 
nuosavo turto ir pajamų, gautų už 
teikiamas administravimo paslaugas arba 
kitą veiklą.

Or. fr

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis
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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. Pajamos už teisių naudojimą ir 
pajamos, gautos už jų investavimą, 
įskaitant ir palūkanas, gali būti 
panaudotos administravimo mokesčių 
atskaitymo tikslais tik visuotinio 
susirinkimo sprendimu pagal 7 straipsnio 
5 dalies d punktą.

Or. fr

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos neturi teisės savo labui 
naudoti nei pajamų už teisių naudojimą, 
nei jokių už investicijas gautų pajamų, 
įskaitant palūkanas.

Or. fr

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei iki teisių turėtojams mokėtinų sumų 
paskirstymo kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija investuoja 
pajamas už teisių naudojimą ir visas už 
investicijas gautas pajamas, ji tai atlieka 
laikydamasi 7 straipsnio 5 dalies c punkte 
nurodytos bendrosios investicijų politikos 
ir šių taisyklių:

4. Jei iki teisių turėtojams mokėtinų sumų 
paskirstymo kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija investuoja 
pajamas už teisių naudojimą ir visas už 
investicijas gautas pajamas, ji tai atlieka 
siekdama geriausiai atitikti narių 
interesus ir laikydamasi 7 straipsnio 5 
dalies c punkte nurodytos bendrosios 
investicijų politikos ir šių taisyklių:

Or. fr
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Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) turtas investuojamas taip, kad būtų
išvengta bet kokių interesų konfliktų;

Or. fr

Pakeitimas 68
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 bei teisių turėtojų santykiams, būtų 
tiksliai nustatyti atskaitymai iš pajamų už 
teisių naudojimą ir iš pajamų, gautų už 
investavimą, nurodyti 19 straipsnio e ir f 
punktuose.

Or. fr

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atskaitymai turėtų būti pagrįsti ir 
susiję su kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos teisių 
turėtojams teikiamomis paslaugomis, taip 
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pat, jei reikia, su 2 dalyje nurodytomis 
paslaugomis, ir jie turi būti nustatyti 
remiantis objektyviais kriterijais.

Or. fr

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos, suteikdamos narystę teisių 
turėtojui, iš anksto praneša taisykles, 
susijusias su atskaitymais iš pajamų už 
teisių naudojimą ir už investicijas gautas 
pajamas.

Or. fr

Pakeitimas 71
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 
asociacija periodiškai ir stropiai paskirstytų 
ir išmokėtų sumas, mokėtinas visiems 
atstovaujamiems teisių turėtojams. 
Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija paskirsto ir išmoka šias sumas 
ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo 
finansinių metų, kuriais surinktos pajamos 
už teisių naudojimą, pabaigos, išskyrus 
atvejus, kai laikytis šio termino 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai trukdo objektyvios priežastys, 
visų pirma susijusios su naudotojų 
atskaitomybe, teisių ir teisių turėtojų 
nustatymu arba informacijos apie kūrinius 
ir kitus objektus susiejimu su teisių 
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turėtojais. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija tiksliai paskirsto 
ir išmoka šias sumas, užtikrindama vienodą 
požiūrį į visų kategorijų teisių turėtojus.

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

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlytas terminas yra labai ilgas. Pranešėjas patikslina, kad jį reikėtų sumažinti, 
ir pažymi, kad naujas terminas gali siekti 18 mėnesių nuo pajamų už teisių naudojimą 
surinkimo.

Pakeitimas 72
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, visuotinis narių 
susirinkimas priima sprendimą dėl 
atitinkamų sumų panaudojimo pagal 7 
straipsnio 5 dalies b punktą, nepažeisdama 
teisių turėtojo teisės iš asociacijos šių sumų 
pareikalauti.

Or. fr

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisių turėtojai gali pareikalauti tokių 
sumų kompensacijos, laikantis 
taikomuose nacionaliniuose teisės aktuose 
numatytų terminų ir sąlygų. 
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Or. fr

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Licencijų teikimas Licencijų teikimas ir teisių panaudojimo 
sąlygos

Or. fr

Pagrindimas

Teisių turėtojai ne visada suteikia licencijas naudotis autorinėmis teisėmis saugomais 
darbais.

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų ir naudotojų derybos dėl 
licencijų naudoti teises teikimo vyksta 
geranoriškai; jų metu pateikiama visai 
reikalinga informacija apie atitinkamas 
paslaugas.

1. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų ir naudotojų derybos dėl 
licencijų naudoti teises teikimo vyksta 
geranoriškai. Jose pateikiama visai 
reikalinga informacija apie atitinkamas 
paslaugas:

Or. fr

Pakeitimas 76
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 
objektyviais ir nediskriminuojančiais 
kriterijais. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija, teikianti 
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licencijas neprivalo kaip precedentu 
vadovautis anksčiau su vartotoju 
sutartomis sąlygomis, ypač internetinių 
paslaugų atveju, kai tas vartotojas teikia 
naujos rūšies paslaugą, kuri visuomenei 
prieinama trumpiau nei trejus metus. 

Or. fr

Pagrindimas

Pranešėja siūlo 32 straipsnį perkelti į 15 straipsnio 2 dalį ir praplėsti jo taikymo apimtį, 
siekiant įtraukti visus sektorius, taip pat paslaugas, teikiamas prisijungus prie interneto ir 
prie jo neprisijungus. Būtina skatinti naujų paslaugų plėtrą rinkoje.

Pakeitimas 77
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.

Taikomi tarifai privalo būti tinkami ir 
apskaičiuojami taikant objektyvius 
kriterijus, kuriais būtų atsižvelgiama į 
teisių naudojimo apimtį, prigimtį ir 
ekonominę vertę 

Or. fr

Pagrindimas

Pranešėja siūlo kodifikuoti Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktiką.

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apie kriterijus, taikomus apskaičiuojant 2 
dalyje minimus tarifus, atitinkamas
vartotojas informuojamas nedelsiant.

Or. fr
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Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos nedelsiant reaguoja į vartotojų 
prašymus ir teikia informaciją, būtiną 
informuoti apie licencijų suteikimo 
sąlygas. Kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos suteikia 
licencijas per tinkamą laikotarpį, ne 
ilgesnį kaip 90 dienų nuo prašymo gavimo 
dienos arba nuo jų paprašytos 
informacijos gavimo dienos.

Or. fr

Pagrindimas

Valstybėms narėms paliekama veiksmų laisvė, tačiau kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų ir vartotojų santykiams būtina sukurti tam tikrą pagrindą.

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu nacionalinės teisės aktų, kuriais 
nustatomos teisių turėtojams pagal jų 
teisę į atlygį arba teisę į kompensaciją 
mokėtinos sumos, nėra, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija nustato šias 
mokėtinas sumas pagal šių teisių prekybos 
ekonominę vertę.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. valstybės narės užtikrina, kad pagal 39 
straipsnio nuostatas atsakingos 
institucijos prižiūrėtų 2–3 dalyse 
paminėtų sąlygų įgyvendinimą. 

Or. fr

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Vartotojų pareigos

Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms tinkamu laiku pateiktų visą 
informaciją apie teisių panaudojimą arba 
teisių į kūrinius rūšis, kūrinių rūšis arba 
kitus teisėmis apsaugotus objektus, 
kuriems atstovauja šios asociacijos ir kuri 
yra reikalinga išskaičiuoti ir paskirstyti 
pajamas, gautas iš naudojimosi tokiomis 
teisėmis.

Or. fr

Pagrindimas

Vartotojams būtina taikyti prievolę informuoti, kad kolektyvinio teisių valdymo asociacijos 
galėtų veikti laikydamosis direktyvos nuostatų.

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisių turėtojams teikiama informacija 
apie jų teisių administravimą

Nariams teikiama informacija apie jų teisių 
administravimą.
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Or. fr

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija, gavusi bet kurio teisių turėtojo, 
kurio teisėms atstovauja, bet kurios 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos, kurios vardu administruoja 
teises pagal atstovavimo susitarimą, arba 
bet kurio naudotojo prašymą, nepagrįstai 
nedelsdama elektroninėmis priemonėmis 
pateiktų šią informaciją:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija, gavusi bet kurio teisių turėtojo, 
kurio teisėms atstovauja, bet kurios 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos, kurios vardu administruoja 
teises pagal atstovavimo susitarimą, arba 
bet kurio naudotojo visapusiškai pagrįstą 
prašymą, nepagrįstai nedelsdama 
elektroninėmis priemonėmis pateiktų šią 
informaciją:

Or. fr

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be to, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija bet kurio teisių 
turėtojo arba kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos prašymu 
pateikia visą informaciją apie kūrinius, 
kurių teisių turėtojas ar turėtojai 
nenustatyti, įskaitant tam tikrais atvejais 
kūrinio pavadinimą, autoriaus vardą ir 
pavardę, leidėjo pavadinimą ir visą kitą 
turimą susijusią informaciją, kurios gali 
reikėti nustatant teisių turėtojų tapatybę.

2. Be to, kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija bet kurio teisių 
turėtojo arba kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos visapusiškai 
pagrįstu 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.

Or. fr

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) teisių turėtojams mokėtinų sumų 
paskirstymo taisykles;

d)teisių turėtojams mokėtinų sumų 
paskirstymo bendrąsias nuostatas; 

Or. fr

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) administravimo mokesčių taisykles; e) administravimo mokesčių ir lėšų, gautų 
iš investicijų, išėmimo taisykles ;

Or. fr



PR\934456LT.doc 49/64 PE510.562v01-00

LT

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa)bendras taisykles, susijusias su 12 
straipsnio 2 dalyje minimų sumų 
panaudojimu; 

Or. fr

Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 39 
straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos veiksmingai prižiūrėtų 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų atitiktį šiems reikalavimams.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 40 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nepagrįstai nedelsdama atsižvelgia į 
visus a punkte nustatytos informacijos 
pokyčius;

d) nepagrįstai nedelsdama atsižvelgia į 
visus a ir b punktuose nustatytos 
informacijos pokyčius; 

Or. fr
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Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija, teikianti daugiateritores 
licencijas naudoti muzikos kūrinius 
internete, internetinių muzikos paslaugų 
teikėjams, teisių turėtojams ir kitoms 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms elektroninėmis priemonėmis 
teikia naujausią informaciją, pagal kurią jie 
gali nustatyti šios asociacijos 
administruojamą muzikos repertuarą 
internete. Nurodomi administruojami 
muzikos kūriniai, atstovaujamos teisės arba 
jų dalys ir atstovaujamos valstybės narės.

1.. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija, teikianti daugiateritores 
licencijas naudoti muzikos kūrinius 
internete, internetinių muzikos paslaugų 
teikėjams, nariams ir kitoms kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijoms 
elektroninėmis priemonėmis teikia 
naujausią informaciją, pagal kurią jie gali 
nustatyti šios asociacijos administruojamą 
muzikos repertuarą internete. Nurodomi:

a) administruojami muzikos kūriniai, 
įskaitant atlikėjų pavardes ir įrašo 
pavadinimą;

b) atstovaujamos teisės arba jų dalys ir
c) atstovaujamos valstybės narės.

Galutinė Komisijos dokumento 23 straipsnio 1 dalis Parlamento pakeitime tampa a–c 
punktais.

Or. fr

Pakeitimas 93
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.

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Pranešėja įtraukia naują straipsnį dėl asmens duomenų apsaugos, taikomą įgyvendinant šią 
direktyvą atliekamoms duomenų tvarkymo operacijoms.

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija gali nustatyti standartines 2 
dalyje minimos informacijos teikimo 
formas ir standartinius 3 dalyje minimų 
sąskaitų formatus. Tokie įgyvendinimo
aktai tvirtinami laikantis 41b straipsnio 2
dalyje minimos tikrinimo procedūros.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina Komisijai suteikti galimybę tvirtinti įgyvendinimo aktus, nustatančius standartines 
informacijos, susijusios su teisių panaudojimu, formas ir standartines, vartotojams skirtas 
sąskaitas.

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalis

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. 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. 
Įgaliota kolektyvinio teisių 
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administravimo asociacija išduoda 
licencijas tokiomis pačiomis sąlygomis,
kokios taikomos ir jos repertuarui.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad teisės bus administruojamos laikantis nediskriminuojančios tvarkos, 
nurodant, kad licencijos privalo būti išduodamos tokiomis pačiomis sąlygomis.

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Būtina išlaikyti išskirtinę bendradarbiavimo prigimtį.

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnio 1 dalies a ir c punktai, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 32 ir 36 straipsniai taip pat 
taikomi subjektams, kurie visiškai arba iš 
dalies priklauso kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijai ir siūlo teikti 
arba teikia daugiateritores licencijas 
naudoti muzikos kūrinius internete.

18 straipsnio 1 dalies a ir c punktai, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ir 36 
straipsniai taip pat taikomi subjektams, 
kurie visiškai arba iš dalies priklauso 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijai arba jos tiesiogiai ar 
netiesiogiai kontroliuojami, ir siūlo teikti
arba teikia daugiateritores licencijas 
naudoti muzikos kūrinius internete.

Or. fr

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Licencijų internetinėms paslaugoms 

teikimo sąlygos
Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacija, teikianti daugiateritores 
licencijas naudoti muzikos kūrinius 
internete, neprivalo taikyti licencijų 
teikimo sąlygų, dėl kurių susitarė su 
internetinių muzikos paslaugų teikėju, 
kitų rūšių paslaugoms, kai tas 
internetinių muzikos paslaugų teikėjas 
teikia naujos rūšies paslaugą, kuri 
visuomenei prieinama trumpiau kaip 
trejus metus.
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Or. fr

Pagrindimas

Šis straipsnis įterpiamas į 15 straipsnį.

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnis

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. fr

Pagrindimas

Žr. 2 straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nariams ir teisių turėtojams nustatyta 
ginčų sprendimo tvarka

Skundų nagrinėjimo procedūros

Or. fr

Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos savo nariams ir teisių 
turėtojams nustatytų veiksmingą ir laiku 
įgyvendinamą tvarką, pagal kurią 
nagrinėjami skundai ir sprendžiami ginčai, 
visų pirma susiję su leidimu administruoti 
teises ir teisių panaikinimu arba atšaukimu, 
narystės sąlygomis, teisių turėtojams 
mokėtinų sumų surinkimu, atskaitymais iš 
šių sumų ir jų paskirstymu.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos savo nariams, teisių turėtojams
ir kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijoms, kurių vardu administruoja 
teises pagal atstovavimo susitarimą,
nustatytų veiksmingą ir laiku 
įgyvendinamą tvarką, pagal kurią 
nagrinėjami skundai ir sprendžiami ginčai, 
visų pirma susiję su leidimu administruoti 
teises ir teisių panaikinimu arba atšaukimu, 
narystės sąlygomis, teisių turėtojams 
mokėtinų sumų surinkimu, atskaitymais iš 
šių sumų ir jų paskirstymu.

Or. fr

Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos į narių arba teisių turėtojų 
skundus atsako raštiškai. Kai kolektyvinio 
teisių administravimo asociacija skundą 
atmeta, ji nurodo atmetimo priežastis.

2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos į narių, teisių turėtojų arba 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų, kurių vardu administruoja 
teises pagal atstovavimo susitarimą, 
pateiktus skundus atsako raštiškai. Kai 
kolektyvinio teisių administravimo 
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asociacija skundą atmeta, ji nurodo 
atmetimo priežastis.

Or. fr

Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šalims negali būti trukdoma pareikšti ir 
ginti savo teisių kreipiantis į teismą.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudotojams nustatyta ginčų sprendimo 
tvarka

Alternatyvios ginčų sprendimo procedūros

Or. fr

Pakeitimas 105
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

1. Valstybės narės gali numatyti, kad
ginčams, kilusiems dėl šios direktyvos 
taikymo, tarp kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų, kolektyvinio 
teisių administravimo asociacijų narių, 
teisių turėtojų arba naudotojų spręsti būtų 
taikoma skubi, nepriklausoma ir nešališka 
alternatyvi ginčų sprendimo procedūra.
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sprendimo įstaigą.

Or. fr

Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad taikant 
III antraštinę dalį dėl kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos, teikiančios ar 
siūlančios teikti daugiateritores licencijas 
naudoti muzikos kūrinius internete, ginčų 
būtų taikoma nepriklausoma ir nešališka 
alternatyvi ginčų sprendimo procedūra 
šiai atvejais:
a) ginčai su faktiniais arba potencialiais 
internetinių muzikos paslaugų teikėjais 
dėl 22, 23 ir 25 straipsnių taikymo;
b) ginčai su vienu ar keliais teisių 
turėtojais dėl 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 ir 
30 straipsnių taikymo;
c) ginčai su kita kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija dėl 24, 25, 26, 
28 ir 29 straipsnių taikymo.

Or. fr

Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai 1 dalyje nustatytas įpareigojimas 
įgyvendinamas suteikiant teisę kreiptis į 
nepriklausomą ir nešališką ginčų 
sprendimo įstaigą, tai neturi trukdyti 
šalims pareikšti ir ginti savo teisių keliant 
bylą teisme.

Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnis Išbraukta.
Alternatyvi ginčų sprendimo tvarka

1. Valstybės narės užtikrina, kad taikant 
III antraštinę dalį į nepriklausomas ir 
nešališkas ginčų sprendimo įstaigas būtų
galima kreiptis dėl kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos, teikiančios ar 
siūlančios teikti daugiateritores licencijas 
naudoti muzikos kūrinius internete, 
ginčų:
a) su faktiniais arba potencialiais 
internetinių muzikos paslaugų teikėjais 
dėl 22, 23 ir 25 straipsnių taikymo;
b) su vienu ar keliais teisių turėtojais dėl 
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 ir 30 straipsnių 
taikymo;
c) su kita kolektyvinio teisių 
administravimo asociacija dėl 24, 25, 26, 
28 ir 29 straipsnių taikymo.
2. Kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos praneša susijusioms šalims 
apie 1 dalyje nurodytą galimybę 
pasinaudoti alternatyvia ginčų sprendimo 
tvarka.
3. Dėl 1 ir 2 dalyse nurodytos tvarkos 
šalims negali būti trukdoma pareikšti ir 
ginti savo teisių kreipiantis į teismą.

Or. fr

Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36a straipsnis
Ginčų sprendimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad dėl 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijų ir naudotojų ginčų, ypač 
susijusių su taikomomis ir siūlomomis 
licencijų teikimo sąlygomis, tarifais ir bet 
kokiu atsisakymu suteikti licenciją, būtų 
galima kreiptis į teismą ir į nepriklausomą 
ir nešališką ginčų sprendimo įstaigą.
2. Dėl 34 ir 35 straipsniuose ir 36 
straipsnio 1 dalyje nurodytos tvarkos 
nedaroma poveikio šalių teisei pareikšti ir 
ginti savo teisių kreipiantis į teismą.

Or. fr

Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skundai Direktyvos taikymo kontrolė

Or. fr

Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyta procedūra, pagal kurią
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos nariai, teisių turėtojai, 
naudotojai ir kitos suinteresuotosios šalys 
galėtų kompetentingoms institucijoms 
teikti skundus dėl kolektyvinio teisių 

1. Valstybės narės paskiria 
kompetentingas institucijas, kurios
užtikrina, kad jų teritorijoje įsteigtos
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos laikytųsi nacionalinės teisės 
nuostatų, priimtų įgyvendinant šią 
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administravimo asociacijų veiklos, kuriai 
taikoma ši direktyva.

direktyvą.

Or. fr

Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyta procedūra, pagal kurią 
kolektyvinio teisių administravimo 
asociacijos nariai, teisių turėtojai, 
naudotojai ir kitos suinteresuotosios šalys 
galėtų kompetentingoms institucijoms 
teikti skundus dėl kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų veiklos, kuriai 
taikoma ši direktyva.

Or. fr

Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 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.
Valstybės narės ne vėliau kaip iki [data] 
praneša Komisijai apie pirmiau minėtas 
taisykles ir nedelsdamos informuoja apie 
vėliau padarytus šių taisyklių pakeitimus.
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Or. fr

Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 
[data] nurodo Komisijai 15, 21, 37, 38 ir 
40 straipsniuose nurodytas 
kompetentingas institucijas.

Or. fr

Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, kad užtikrintų, kad 1 dalyje 
nurodytą skundų nagrinėjimo procedūrą 
vykdytų kompetentingos institucijos, 
turinčios įgaliojimus užtikrinti, kad būtų 
laikomasi pagal šioje direktyvoje 
nustatytus reikalavimus priimtų 
nacionalinės teisės aktų nuostatų.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis Išbraukta.
Sankcijos ir priemonės 

1. Valstybės narės pasirūpina, kad jų 
atitinkamos kompetentingos institucijos 
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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.
2. Valstybės narės iki [data] praneša 
Komisijai apie 1 dalyje nurodytas taisykles 
ir nedelsdamos informuoja apie vėliau 
padarytus su jomis susijusius pakeitimus.

Or. fr

Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki [data] nurodo Komisijai 
21, 37, 38 ir 40 straipsniuose nurodytas 
kompetentingas institucijas.

Valstybės narės iki [data] nurodo Komisijai 
15, 21, 37, 38 ir 40 straipsniuose nurodytas 
kompetentingas institucijas. Šią 
informaciją Komisija paskelbia savo 
interneto svetainėje.

Or. fr

Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šią informaciją Komisija paskelbia savo 
interneto svetainėje.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalis
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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 stebėtų, kaip jų teritorijoje 
įsteigtos kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos, teikdamos 
daugiateritores licencijas naudoti muzikos 
kūrinius internete, laikosi III antraštinės 
dalies reikalavimų.

Or. fr

Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl direktyvos
41 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41a straipsnis
Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymas įgyvendinant 
šią direktyvą atliekamas laikantis 1995 m. 
spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo1.
______________
1 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Or. fr

Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl direktyvos
41 b straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41b straipsnis
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Komitetas
1. Komisijai padeda komitetas. Tas 
komitetas – komitetas, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.

Or. fr

Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 
nuo [12 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo]. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstus.

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 
nuo [18 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo]. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstus.

Or. fr


