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LEIDIMŲ ADMINISTRUOTI TURTINES TEISES DAVIMO PANAIKINIMO AR PAKEITIMO TVARKA 

 

1. Kolektyviai ad i istruoja ų teisių turėtojai, suteikda i leidi ą ad i istruoti Gretuti ių teisių 
asociacijai GRETA (toliau -  Asociacijai GRETA)  turti es teises, prieš 6 ė esius įspėję gali atšaukti 
duotą leidi ą ad i istruoti visas ar dalį turti ių teisių, ta  tikros kategorijų teises ir ta  tikrų rūšių 
gretuti ių teisių o jektus. 

2. Kolektyviai ad i istruoja ų teisių turėtojai, orėda i pa aiki ti ar atšaukti leidi us ad i istruoti 
turtines teises, turi pateikti laisvos for os pra eši ą, kuria e turi ūti urodytos pagrįstos leidi o 
ad i istruoti turti es teises pa aiki i o ar atšauki o priežastis. 

3. Aso ia ija GRETA gali utarti, kad suteikto leidi o pa aiki i as ar atšauki as įsigalios tik pasi aigus 
finansiniams metams. 

4. Jeigu Aso ia ija GRETA turi kolektyviai ad i istruoja ų teisių turėtojui okėti ų su ų, suri ktų iš 
gretuti ių teisių o jektų pa audoji ą  pagal Aso ia ijos GRETA išduotas li e ijas, suteiktas iki leidi o 
pa aiki i o ar atšauki o, tai Aso ia ijos GRETA li e ijos lieka galioti iki leidi o atšauki o ar 
pa aiki i o įsigalioji o. 

5. Aso ia ija GRETA gavusi pra eši ą pa aiki ti  ar atšaukti leidi ą administruoti turtines teises, 

įsipareigoja esąlygiškai įvykdyti pra eši e urodytas kolektyviai ad i istruoja ų teisių turėtojų 
sąlygos dėl visų ar dalies gretuti ių teisių o jektų leidi o ad i istruoti pa aiki i o. Asociacija GRETA 

įsipareigoja iekaip eri oti teisių turėtojų gali y ės pasiri kti kitus teisių įgyve di i o ūdus, ei jų 
ad i istravi ą Aso ia ijoje GRETA. 
 

 


