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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi Komisijos rekomendacija ir ragina Komisiją pasikonsultavus su 
suinteresuotomis šalimis ir atidžiai ištyrus rinką kuo greičiau pateikti tinkamą teisinį 
pasiūlymą dėl veiksmingo kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo 
muzikos paslaugų srityje, ypač atsižvelgiant į skaitmeninių technologijų amžiaus ypatybes 
ir būtinybę išlaikyti pusiausvyrą išsaugant Europos kultūrinę įvairovę ir vietinės reikšmės 
repertuarus, skatinant kūrybingumą ir saugant teisių turėtojų ir verslo naudotojų interesus;

2. apgailestauja, kad Komisija išsamiai nesikonsultavo su suinteresuotomis šalimis ir 
Europos Parlamentu prieš priimdama šią rekomendaciją, ir pabrėžia, kad ateityje imantis 
bet kokios teisėkūros veiklos šioje srityje būtina tinkamai konsultuotis su visais teisių 
turėtojais, kad būtų užtikrinama, jog sąžiningai ir tinkamai atstovaujama jų interesams;

3. pripažįsta, kad didesnė konkurencija kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių 
administravimo muzikos paslaugų srityje gali tam tikromis aplinkybėmis padėti apsaugoti 
autorių poziciją Europoje (įskaitant vietinės reikšmės autorius ir mažumos repertuarą) ir 
paremti kultūrinę įvairovę Europoje;

4. ragina Komisiją įvertinti atitinkamas priemones, kurios užtikrintų klausytojams 
nenutraukiamą galimybę susipažinti su repertuaru, įskaitant vietinės reikšmės ir mažesnius 
repertuarus, pagal UNESCO Kultūrinės raiškos apsaugos ir skatinimo konvenciją, 
atsižvelgiant į skaitmeninių technologijų amžiaus ypatybes, taip pat į tiesioginį ir 
netiesioginį poveikį bendrai autorių pozicijai ir kultūrinei įvairovei;

5. pabrėžia, kad muzika ne prekė, kad kolektyvinio administravimo asociacijos dažniausiai 
yra pelno nesiekiančios organizacijos ir kad ginant autorių interesus ir saugant kultūrinę 
įvairovę ir kūrybingumą Europoje nenaudinga taikyti sistemos, grindžiamos neribojama 
konkurencija;

6. supranta ir remia nuostatas dėl esamos galimybės teisių turėtojams rinktis kolektyvinio 
administravimo asociacijas, nustatyti suteikiamas transliavimo internetu teises ir šių teisių 
taikymo teritorinę aprėptį, atimti teises iš kolektyvinio administravimo asociacijos arba 
perleisti jas kitai kolektyvinio administravimo asociacijai ir pabrėžia, kad svarbu 
atsižvelgti į kolektyvinio administravimo asociacijų tarpusavio bendradarbiavimo 
veiksmingumą siekiant apsaugoti vietinių bei mažesnių teisių turėtojų interesus ir 
išsaugoti kultūrinę įvairovę;

7. išreiškia susirūpinimą dėl galimo neigiamo kai kurių rekomendacijos nuostatų poveikio 
vietinės reikšmės repertuarams ir kultūrinei įvairovei, kadangi gali atsitikti taip, kad dėl 
palankesnių sąlygų teisių administravimas bus telkiamas didesnių kolektyvinio 
administravimo asociacijų rankose; mano, kad reikėtų įvertinti visus pasiūlymus inicijuoti 
teisių administratorių konkurenciją pritraukiant pelningiausius teisių turėtojus;

8. mano, kad turi būti išlaikyta abišalių atstovavimo susitarimų sistema, suteikianti visiems 
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verslo naudotojams ir pavieniams vartotojams prieigą prie pasaulio repertuaro vienodomis 
sąlygomis, užtikrinanti geresnę teisių turėtojų apsaugą ir tikrą kultūrinę įvairovę ir 
skatinanti sąžiningą konkurenciją vidaus rinkoje;

9. mano, kad numatant teisių turėtojo galimybę pasirinkti kolektyvinio administravimo 
asociaciją neatsižvelgiant į jos buvimo valstybę narę, skatinant konkurenciją vidaus 
rinkoje, būtina:

– numatyti kultūrinės raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo priemones, naudotojams 
pasiūlant plačius ir įvairius repertuarus, ypač vietinės reikšmės,

– užtikrinti, kad visiems teisių turėtojams, nesvarbu, kokia jų pilietybė, tiesiogiai būtų 
išmokamas jiems priklausantis autorinis atlyginimas,

– neleisti didžiausią pelną gaunantiems teisių turėtojams stiprinti savo vyraujančios 
pozicijos kenkiant mažesnį pelną gaunantiems teisių turėtojams,

ir atidžiai įvertinti padarinius;

10. taip pat mano, kad autorių interesų, o kartu ir kultūrinės įvairovės aspektų Europoje bus 
labiausiai paisoma tuomet, kai bus nustatyta teisinga ir skaidri konkurencijos sistema, 
kurią taikant bus galima išvengti autorių pajamų mažinimo;

11. džiaugiasi visomis pastangomis suaktyvinti konkurenciją vidaus rinkoje ir užsibrėžtu 
tikslu skatinti Europoje sukurtų muzikinių kūrinių sklaidą pasaulyje, nesvarbu kuri 
kolektyvinio administravimo asociacija administruoja autoriaus teises, atsižvelgiant į tai, 
kad visiems repertuarams, nesvarbu, ar gerai jie žinomi, turi būti taikomos vienodos 
sąlygos;

12. yra įsitikinęs, kad pagal dabartinę nacionalinių kolektyvinio administravimo asociacijų 
sistemą turėtų ir toliau būti teikiama socialinė parama mažumos autoriams ir skatinama 
kultūrinė įvairovė, nors ir griežtesnėmis sąlygomis;

13. pažymi, kad dabartinis nacionalinių kolektyvinio administravimo asociacijų tinklas atlieka 
svarbų vaidmenį, kadangi finansiškai remia naujus ir autorių mažumai priklausančių 
autorių repertuarus Europoje, ir kad tai neturėtų keistis;

14. taip pat mano, kad siekiant teisių turėtojų naudai užtikrinti, kad abišališkumo sistema 
nebūtų ribojama ir nepriekaištingai veiktų, būtina uždrausti didesniems teisių turėtojams ir 
kolektyvinio administravimo asociacijoms suteikti išimtinę teisę tiesiogiai rinkti 
autorinius atlyginimus visose valstybėse narėse, kadangi tai lemtų nacionalinių 
kolektyvinio administravimo asociacijų išnykimą ir kenktų autorių mažumos padėčiai ir
kultūrinei įvairovei Europoje;

15. džiaugiasi raginimu geriau valdyti kolektyvinių teisių administratorius taikant didesnio 
skaidrumo, nediskriminavimo ir atskaitomybės taisykles;

16. ragina valstybes nares ir kolektyvinio administravimo asociacijas teisingai atstovauti visų 
kategorijų teisių turėtojams, taip užtikrinti proporcingą šių turėtojų dalyvavimą vidinių 
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sprendimų priėmimo procese;

17. mano, kad reikia išlaikyti dabartinę abišalės autorinių atlyginimų rinkliavos sistemą, 
inicijuojant paslaugų, kurias gali pasiūlyti kolektyvinio administravimo asociacijos, ir jų 
taikomų komisinių mokesčių konkurenciją, ir suteikiant naudotojams licencijas taikant 
šalies, kurioje muzikos kūrinys naudojamas, kolektyvinio administravimo asociacijų 
tarifus; be to, ragina valstybes nares užtikrinti, kad verslo naudotojai gautų būtinus 
leidimus ir deramai mokėtų teisingus autorinius atlyginimus teisių turėtojams;

18. mano, kad visuomet, kai teisės administruojamos kolektyviai, valstybėse narėse reikėtų 
nustatyti ginčų sprendimo tvarką, pagal kurią būtų užtikrinama, kad teisių turėtojai ir 
naudotojai galėtų pasinaudoti ginčo sprendimo priemonėmis neribodami niekieno teisės į
teismo tyrimą;

19. pritaria minčiai, kad kolektyvinio administravimo asociacijoms turėtų būti suteikta laisvė 
vienodomis ir individualiai suderintomis sąlygomis ir nediskriminuojant naudotojų bet kur 
Europos Sąjungoje įsisteigusiems verslo naudotojams suteikti europines ir kelių repertuarų 
licencijas naudoti repertuaro kūrinius internete (įskaitant mobiliuosius telefonus); ragina 
Komisiją atlikti pasaulinės interneto paslaugų licencijos bendro poveikio ir jos poveikio 
ekonominei ir socialinei autorių padėčiai analizę;

20. mano, kad bendradarbiaudamos kolektyvinio administravimo asociacijos visų pirma turi 
siekti įsteigti punktus, kuriuose verslo naudotojams būtų suteikiamos licencijos naudoti 
pasaulinio repertuaro kūrinius reikiamoje teritorijoje ir būtų užtikrinama aukšto lygio 
teisių turėtojų apsauga siekiant išvengti, kad naudotojai ieškotų pigiausias licencijas 
suteikiančių kolektyvinio administravimo asociacijų.
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