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AKRONĪMU SARAKSTS 
 

ARPU Vidējie ieņēmumi par lietotāju 

AV Audiovizuālais darbs 

BT British Telecom 

TKP Tiesību kolektīvais pārvaldījums 

TKPO Tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 

TL Tieša lejupielāde 

DSTP Digitālā satura tiesību pārvaldījums 

ZDT Zemes digitālā televīzija 

ES Eiropas Savienība 

FTP Failu pārsūtīšanas protokols 

HADOPI Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 

droits sur internet 

IPAN Interneta protokola adrešu nodrošinātājs 

IPRED Direktīva par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 

IP TV  Interneta protokola televīzija 

IPS Interneta pakalpojumu sniedzējs 

IIA Ilgspēlējošs ierakstu albums 

MG Minimālās garantijas 

MIDEM Marché International du Disque et de l'Edition Musicale 

NMPA Nacionālā mūzikas izdevēju asociācija (National Music Publishers’ 

Association) 

P2P Vienādranga 

PD Personālais dators 
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SR Sabiedriskā raidorganizācija 

ROI Peļņa no kapitāla ieguldījuma 

VOD Pieprasījumvideo 

SACEM Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique 

STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 

SVOD  Abonenta pieprasījumvideo 

TRIPs Intelektuālā īpašuma tiesību tirdzniecības aspekti 

TVoIP IP televīzijas pārraide 

UGC Lietotāja radīts saturs 

VHS Mājas video sistēma 

WTC Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Līgums par 

autortiesībām 

WIPO Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija 

WPPT WIPO Līgums par izpildījumu un fonogrammām 

PTO Pasaules Tirdzniecības organizācija 
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ĪSS KOPSAVILKUMS 

Šis pētījums ir atbilde uz Eiropas Parlamenta Izglītības un kultūras komitejas pieprasījumu 
sniegt informāciju par to, kādas politiskas un ekonomiskas sekas var būt vienotas likmes 
satura maksājuma ieviešanai praksē failu apmaiņas vidē.  
Šajā pētījumā sniegta informācija un veikta analīze par šādiem jautājumiem: mūzikas un 
audiovizuālo izklaides produktu un pakalpojumu tirgu attīstība pēdējos 10 gados, 
tiešsaistes pirātisma fenomens un tendences, vienotas likmes satura maksājuma pieejas 
galvenie mērķi, vienotas likmes satura maksājuma sistēma un alternatīvi scenāriji tās 
īstenošanai. 
Vienotas likmes satura maksājuma sistēma nodrošina iespēju tiesību subjektiem ļaut 
patērētājiem iesaistīties likumīgā P2P failu apmaiņā, kas tiek veikta saskaņā ar paplašinātas 
kolektīvās licencēšanas sistēmas nosacījumiem attiecībā uz darbībām, uz kurām neattiecas 
vienošanās par darījumu. Aprobežojoties tikai ar to, kas noteikti nepieciešams, lai 
lejupielādētu saturu no P2P tīkla (t. i., ievērojot reproducēšanas tiesības un ļoti ierobežotas 
tiesības uz cita tiesību objekta publiskošanu1), vienotas likmes satura maksājuma 
ieviešana, ko iekasētu interneta pakalpojumu sniedzēji (IPS) un sadalītu īpaša Eiropas 
autortiesību aģentūra, būtu nozīmīgs risinājums, kas radītu vērtību likumīgajā tirgū un 
mazinātu interesi par pirātismu un tā apmērus. 

Mūzikas nozares pārskats 

Kopš autortiesību ieviešanas šīs tiesības arvien tiek pielāgotas pārmaiņām tehnoloģiju 
jomā. Sistēmas, kas paredz iekasēt nodevu par pavairošanu personiskai lietošanai, Eiropā ir 
paplašinātas, lai ietvertu lielāko daļu pavairošanas darbību un patērētāju iekārtu atmiņu 
apjomu. 
Mūzikas nozare ir sarežģīta nozare, kas aptver dažādus, taču savstarpēji saistītus 
izplatīšanas kanālus. Tie ir uzstāšanās, ieraksti, pārraides un citi izplatīšanas veidi, kas 
tradicionāli tiek uzskatītas par satura sekundārās izmantošanas veidiem. 
Autortiesību sistēma nodrošina mūzikas nozares darbības tiesisko un ekonomisko pamatu. 
Tā piešķir tiesību subjektiem ekskluzīvas tiesības kontrolēt noteiktas viņu darbu 
izmantošanas formas. 
Ja ir spēkā šādas ekskluzīvas tiesības, darbības, uz ko tās attiecas, veikšana bez tiesību 
subjekta atļaujas ir pārkāpums, par ko sauc pie civiltiesiskās atbildības un/vai 
kriminālatbildības. 

Kino un audiovizuālās nozares pārskats 

Atšķirībā no mūzikas nozares audiovizuālā un kino nozare pēdējos 20 gados ir attīstījusies 
un pilnveidojusies tikai vēsturisku notikumu ietekmē. 

Eiropas kino ir ienācis šajā tirgū ar jauniem izplatīšanas kanāliem un inovatīvām 
finansēšanas metodēm. Arvien lielāku finansējumu nodrošina publiskā finansējuma avoti, 
par ko liecina ievērojamais skaits visu veidu valsts atbalsta programmu (Eiropas, valsts, 
reģionālā un vietējā līmenī) un īpašie fondi (nodokļu kredīta shēmas, kapitāla fondi, 
projektu paketes u. c.). 
Audiovizuālā satura izplatīšanas jomā vērtības ķēde sākas ar satura radīšanu vai tiesību 

                                                 
1  Tiesîbas publiskot cita tiesîbu objektu, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija 

Direktîvas 2001/29/EK par daþu autortiesîbu un blakustiesîbu aspektu saskaòoðanu informâcijas sabiedrîbâ 
3. panta 2. punktâ, bûtu jâsaprot kâ tiesîbas, kas attiecas uz visâm darbîbâm, ar kurâm minçto tiesîbu objektu 
publisko tiem sabiedrîbas locekïiem, kas nav klât vietâ, kur notikusi sâkotnçjâ publiskoðanas darbîba, un kas 
neattiecas uz citâm darbîbâm. 



B politikas departaments. Struktūrpolitika un kohēzijas politika 
____________________________________________________________________________________________ 
 

6 

iegūšanu un turpinās, pārdodot saturu sabiedrībai. 

Audiovizuālo un kino produktu tirdzniecībā jāveido līgumattiecības un ekonomiskās 
attiecībās dažādu dalībnieku starpā, ko var iedalīt sešās grupās: tiesību subjekti un satura 
pakalpojumu sniedzēji, satura piedāvātāji, VOD platformu operatori un pakalpojumu 
sniedzēji, platformu pakalpojumu sniedzēji, plaša patēriņa elektronikas ražotāji un 
galalietotāji (patērētāji).  
Digitālo tīklu izplatība ir izjaukusi šo sistēmu, un tagad visi dalībnieki var veidot tiešu saikni 
ar sabiedrību (ieskaitot pašus izpildītājus). 

Lai gan digitālie izplatīšanas kanāli atvieglo patērētāju piekļuvi saturam („garās astes 
efekta” teorija), joprojām ir apgrūtināta to izmantošana satura pārdošanai (neminot 
nelikumīgās izplatīšanas ietekmi).  

Pirātisma attīstība — ietekme un pēdējās tendences 
Ironiski, bet pirātisms daudzu produktu tirgos mazinās arvien pieaugošā tiešsaistes 
pirātisma dēļ — patērētājiem vairs nav jāmaksā par fiziskiem produktiem, ja viņi tiešsaistē 
bez maksas var atrast to, ko vēlas. 
Ierakstu nozare, reaģējot uz arvien pieaugošo tiešsaistes pirātismu, ir īstenojusi dažādus 
pasākumus — no tiesību aktu stiprināšanas līdz pat tehnoloģiju, kas ir būtiskas tiesību 
pārvaldībai, iestrādei izgatavotajos produktos. Šīs tehnoloģijas ietver digitālā satura tiesību 
pārvaldījuma (DSTP) un cita veida tehnoloģijas, kas saistītas ar tiesību pārvaldības 
sistēmām, piemēram, pirkstu nospiedumu salīdzināšanas un ūdenszīmju veidošanas 
tehnoloģijas. 
Audiovizuālajā nozarē lielākā daļa jauno satura ieguves iespēju tiek izmantotas neatļautiem 
mērķiem. Ņemot vērā to, ka digitālā revolūcija radošā satura izplatīšanas jomā ir radījusi 
dažādas nelikumīgas iespējas — un tas ir būtiskākais arguments — dramatisko ieņēmumu 
kritumu nevar saistīt ar vienu vai vairākiem konkrētiem aspektiem. 
Pēdējo desmit gadu laikā ir veikti neskaitāmi pētījumi, lai izvērtētu tiešsaistes pirātisma 
būtību un sekas. Nereti šādi pētījumi ir bijuši tikai mēģinājums apkopot pierādījumus 
politikas izstrādei. Vienīgais pārliecinošais pierādījums ir ierakstu nozares ieņēmumu 
samazināšanās un niecīgie vai izzūdošie ieņēmumi no DVD pārdošanas. Skaidri ir zināms arī 
tas, ka vienādranga tīkli2, tiešās lejupielādes un tamlīdzīgas vietnes tiek aktīvi izmantotas, 
un to popularitāte turpina pieaugt, piesaistot arvien vairāk interneta lietotāju, un ka 
internetu izmanto, lai piekļūtu ar autortiesībām aizsargātam saturam, nemaksājot par to 
tiesību subjektiem. 
Taču šādu datu pieejamība ne vienmēr ir neapstrīdams pierādījums cēloņu un seku 
likumsakarībai.  
Veicot informācijas padziļinātu analīzi, priekšstats par tā dēvēto „tiešsaistes pirātu” kļūst 
pavisam neskaidrs, un globālie, proti, apkopotie rādītāji zināmā mērā zaudē nozīmi. Taču 
filmu un mūzikas nozarē ir būtiski izšķirt divas galvenās pirātu grupas — pirāti, kas ir vairāk 
vai mazāk organizēti un izplata neatļautas kopijas un/vai veicina šādu kopiju izplatīšanu 
peļņas gūšanas nolūkā, un pārējie pirāti, kas skaņas celiņus un/vai filmas un seriālus 
lejupielādē no nelikumīgām mūzikas un filmu tīmekļa vietnēm savām personīgajām 
vajadzībām.  

                                                 
2  P2P (vienâdranga) tîkls (nereti saukts arî par forumu vai sociâlo tîklu) ir specializçta tîmekïa vietne, kas 

darbojas kâ tâ sauktais „virtuâlais klubs”, kur biedri var sazinâties reâlajâ laikâ un apmainîties vçstîjumiem. 
Daudzos ðâdos tîklos atseviðíi patçrçtâji apmainâs ar aizsargâtiem darbiem, mûziku, filmâm vai filmu 
fragmentiem, grâmatâm vai rakstiem elektroniskâ formâtâ; ðâdos klubos var bût tûkstoðiem biedru — 
populârâkais no tiem, iespçjams, ir Facebook, kurâ ir miljoniem dalîbnieku visâ pasaulç. Ðâdos tîklos nereti tiek 
piedâvâti indeksçti darbi, kas ir pieejami, atverot dalîbnieku vçstules. 



Vienotas likmes satura maksājums — risinājums cīņā pret nelikumīgu failu apmaiņu? 
____________________________________________________________________________________________ 

 

7 

Galvenie tiesiskie pasākumi un līdzekļi pirātisma apkarošanai 

Dalībvalstu valdības ir pieņēmušas daudz dažādu likumdošanas pieeju tiešsaistes pirātisma 
problēmas risināšanai. 

Tiesību subjektiem ir izdevies panākt, ka vairākās jurisdikcijās visā pasaulē tiek piemēroti 
tiesību akti, kas paredz pakāpienveidīgu sodu sistēmu: Taivānā, Francijā (HADOPI likums), 
Apvienotajā Karalistē (2010. gadā pieņemtais Digitālās ekonomikas likums), Dienvidkorejā 
un Jaunzēlandē. 
Citus likumīgus ceļus ir izvēlējusies, piemēram, Itālija, kur valdība ir paredzējusi 
kriminālatbildību par autortiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar aizsargātu darbu 
publiskošanu datoru tīklos bez atļaujas (decreto Urbani), un Spānija (Sinde likums), kur 
sankcijas piemēro starpniekiem, nevis lietotājiem. 

Tā kā lielākā daļa šo pasākumu ir īstenoti nesen, joprojām ir pāragri izdarīt secinājumus 
par to, vai kāda no pieejām ir labāka par pārējām. 

Būtiskākie argumenti par labu vienotas likmes satura maksājuma ieviešanai 

Digitālajai pasaulei ir raksturīga ieinteresēto pušu daudzveidība gan audiovizuālajā, gan arī 
mūzikas nozarē. Ņemot vērā iespējamo izplatīšanas kanālu daudzveidību, ir būtiski 
palielinājies ieinteresēto pušu skaits — no autoriem līdz satura piedāvātājiem. Taču tajā 
pašā laikā sakaru uzņēmumi un pēdējā laikā arī iesaistītie ierīču ražotāji, izmantojot 
interneta televīziju, ir attīstījuši tirgus integrācijas stratēģijas un stratēģijas iekļūšanai 
tirgos. Neskatoties uz to, ka patlaban vairāk nekā jebkad saturs ir būtiskākais aspekts, 
veicot darbu producēšanas, izplatīšanas un katalogu izveides kontroli, vērtības radīšanas 
ķēdē tiek iesaistīti jauni dalībnieki, kas sacenšas par vērtības sadali. Ātrdarbīgo platjoslu, 
digitālās izplatīšanas vai izplatīšanas, izmantojot visus iespējamos atbalsta mehānismus un 
līdzekļus, attīstība rada tradicionālās satura izmantošanas organizācijas sabrukuma 
draudus. Papildus tradicionālajām ieinteresētajām pusēm, pateicoties subtitrēšanai (fan 
subbing), P2P, informācijas apmaiņai sociālajos tīklos un straumēšanas iespējām, šodien arī 
patērētāji var ietekmēt satura izmantošanas stratēģijas visās tiesību kategorijās, 
audiovizuālo mediju grupās un teritorijās.  
Digitalizācija un internets rada atšķirīgu ekonomisko ietekmi uz vērtības radīšanu mūzikas 
un audiovizuālajā nozarē, proti, šajās nozarēs atšķiras sekas un ietekme tirgus struktūras 
un organizācijas ziņā.  
Tāpēc, ieviešot vienotas likmes satura maksājumu, jāņem vērā dažādās intereses. 

Vienotas likmes satura maksājums un citi risinājumi 

Vienotas likmes satura maksājuma ekonomiskais mērķis ir radīt netiešu ietekmi uz tirgu, lai 
pārliecinātu tiesību subjektus par sistēmas lietderību. No šāda viedokļa raugoties, sistēma, 
kas nodrošinātu nozarei ienākumu plūsmu, kas līdzvērtīga ienākumiem, ko nodrošina VOD 
un pavairošana personiskai lietošanai (attiecīgi EUR 56 miljoni un EUR 28 miljoni Francijas 
tirgū), iegūtu lielāku lietotāju uzticību, jo papildinātu maksas satura piedāvājumus, kas ir 
būtiski nozares ekonomikai. 
Sociālais un politiskais mērķis ir nodrošināt iespēju interneta lietotājiem rīkoties likumīgi, 
lejupielādējot failus personīgai lietošanai un veicot P2P failu apmaiņu, lai pēc iespējas 
palielinātu lietotāju skaitu. Tādējādi vienotas likmes satura maksājums vispirms padarītu 
likumīgu P2P, izmantojot likumīgi iegūtus darbus. 
Vienotas likmes satura maksājuma sistēmai jāatbilst trim kritērijiem: jāatbalsta P2P failu 
apmaiņa, mazinot pirātismu, jāpaplašina likumīgais piedāvājums un jānodrošina IPS 
sadarbība. 
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Līdzīgi arī maksājuma apmēra noteikšanas mehānismam jāatbilst vairākiem kritērijiem, lai 
izvairītos no vairākiem plaši izplatītiem trūkumiem: atbilstīgas cenas noteikšana, ievērojot 
paredzamās cenas principu un neignorējot ienākumu gūšanas iespējas (interneta un tīkla 
pakalpojumu sniedzējiem ir būtiska nozīme). 
Tāpēc pētījuma 4.1.1. punktā sniegta informācija par cenu politikas iespējamām sekām, 
piemērojot vienotas likmes satura maksājumu audiovizuālajiem un kino darbiem, ja 
zemākā iespējamā likme būtu EUR 2, augstākā iespējamā likme būtu EUR 6 un vidējā 
likme, kas būtu simboliska, EUR 5 vai 4,99. 
Pirmais aktuālais jautājums ir vienotas likmes satura maksājuma apmēra noteikšana un tā 
ietekme uz uzņēmējdarbības modeļiem. Otrais jautājums ir patērētāju migrācijas rādītāja 
noteikšana, kas vajadzīgs, lai prognozētu radīto kopējo vērtību vai zaudējumus. 
Saskaņā ar izstrādāto un pētījuma 4.1. punktā izklāstīto hipotēzi vienotas likmes satura 
maksājums EUR 4,99 apmērā, kas nodrošina lielāku peļņu, būtu veiksmīgākais risinājums. 
Risinājums būtu īpaši veiksmīgs, ja piedāvājums paredzētu iespēju patērētājam veikt šo 
vienotas likmes satura maksājumu par liela apjoma ikmēneša failu apmaiņu, kā paredzēts 
šajā pētījumā, šādu iespēju acīmredzot neparedz neviens no pašreizējiem piedāvājumiem 
neatkarīgi no likmes apmēra. Autori uzskata, ka šādai iespējai noteikti jākļūst par daļu no 
jebkura komerciālā piedāvājuma lejupielādes jomā, jo patlaban tā kļuvusi par izplatītu 
praksi visu to patērētāju vidū, kas pieraduši apmainīties ar internetā pieejamo saturu. Tiktu 
paredzēta iespēja iegādāties papildu datu apjomu par EUR 1 vai EUR 2 mēnesī, ja lietotājs 
pārsniegtu lejupielādēto failu apjomu saskaņā ar pamata abonementu (neatkarīgi no darbu 
skaita). 
Atbilstīgai vienotas likmes satura maksājuma sistēmai jānodrošina iespēja sasniegt divus 
būtiskus sociālos mērķus: 

 nodrošināt taisnīgu atlīdzību autoriem un radošās nozares pārstāvjiem, izveidojot 
taisnīgu izplatīšanas ķēdi;  

 radīt drošu vidi individuāliem lietotājiem. 

Šķiet, ka nav iespējams rast vienkāršu, visiem pieņemamu risinājumu vai risinājumu, kas 
paredz slogu sadalīt vienlīdzīgi visu ieinteresēto personu starpā.  
Gandrīz visi ierosinātie risinājumi (no brīvprātīgas kolektīvās licencēšanas līdz obligātai 
kolektīvajai licencēšanai un paplašinātai kolektīvajai licencēšanai) paredz kādu no 
kolektīvās vai kopējās licencēšanas formām, lai iekasētu ieņēmumus un veiktu to sadali. 

Iespējamie scenāriji failu apmaiņas problēmas risināšanai 

Ir iespējami divi scenāriji — vai nu „status quo scenārijs” (līdzšinējā prakse un pirātisma 
novēršanas tiesību akti), vai vienotas likmes satura maksājuma ieviešanas scenārijs, kas 
paredz divas iespējas: ieviest vienotas likmes vispārēja satura maksājuma sistēmu, 
veidojot jaunu likumīgās uzņēmējdarbības modeli, vai ieviest vienotas likmes ierobežota 
satura maksājuma sistēmu. 
Vairāku šajā pētījumā izklāstītu iemeslu dēļ vienotas likmes vispārēja satura maksājuma 
sistēma ir daudzām ieinteresētajām personām nepieņemams risinājums3. Vienotas likmes 
ierobežota satura maksājuma sistēma konkrētos politikas īstenošanas un darbības 
apstākļos var būt praktiski realizējams risinājums. 
Ja vienotas likmes satura maksājuma sistēmu ievieš darbu nekomerciālai izmantošanai 
tiešsaistē, neatkarīgi no šīs sistēmas aptvēruma, kolektīvā pārvaldījuma izmantošana ir 
neizbēgama. 

                                                 
3  Sk. pçtîjuma 3. daïu un 4.3. nodaïu. 
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P2P failu apmaiņā var izmantot shēmu, kas veiksmīgi īstenota, piemērojot Direktīvu par 
satelītu apraidi un kabeļu retranslāciju4. Šajā direktīvā nav noteikti jauni izņēmumi vai 
ierobežojumi, un tā neparedz obligātu licencēšanu. Tā ierobežo ekskluzīvo tiesību 
īstenošanu, atļaujot to tikai tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. Tādējādi 
direktīvas noteikumi atbilst starptautiskajiem nolīgumiem. P2P failu apmaiņas jomā 
ekskluzīvās tiesības atļaut failu lejupielādi un apmaiņu, ievērojot īpašus nosacījumus un 
īpašus ierobežojumus, tiesību subjekti piešķir tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. 

Secinājumi: kas jāņem vērā, lai ieviestu vienotas likmes satura maksājuma 
sistēmu? 
Lai ieviestu sabiedrībai būtisku pasākumu un politiku mūzikas, audiovizuālajā un kino 
nozarē, ir svarīgi virzīties uz ierosinātās politikas galvenajiem mērķiem un veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi lēmumi un līdzekļi, kā arī visas darbības 
un to secība ļauj sasniegt noteiktos mērķus. 

Ir svarīgi nodrošināt galalietotāja aizsardzību, uzlabojot izpratni par atļautām un 
neatļautām darbībām un veicinot P2P failu apmaiņu un sociālo kontaktu veidošanu ar 
nosacījumu, ka šīs darbības saglabā savu nekomerciālo raksturu un ka uz tām neattiecas 
vienošanās par darījumiem. 

Ja pastāv iespēja izmantot brīvprātīgu licencēšanu, un attiecībā uz tiesībām, ko tiesību 
subjekti neīsteno (vai ko nevar īstenot) individuāli, jāveicina paplašināta kolektīvā 
licencēšana vai tiesību īstenošana. Tādējādi tiktu palielināts likumīgais tirgus, mazinot 
pirātismu. 
Vienotas likmes satura maksājuma sistēma būtu jāattiecina tikai uz lejupielādi un noteikta 
veida augšupielādi, kas jāveic, lai piekļūtu P2P tīkliem (to protokols parasti prasa 
lejupielādes laikā nodrošināt kādu failu augšupielādi). Sistēma atļautu galalietotāja 
digitālajā kolekcijā esošo darbu globālu apmaiņu un ierobežotu failu apmaiņu P2P tīklos, 
sociālajos tīklos, personīgo digitālo failu glabātuvēs u. c., atļaujot šādu apmaiņu tikai 
draugu un ģimenes locekļu starpā. Piemēram, paplašinātā licence, kas piešķir tiesības 
publiskot darbus5, var attiekties uz failu apmaiņu 50 labāko draugu starpā, un tas nozīmē, 
ka P2P vai TL piedāvājumus (piedāvājot jaunu saturu) var atļaut tikai personas sociālajā 
lokā (iespējams, izmantojot sociālo tīklu). 
Ieviešot vienotas likmes satura maksājuma sistēmu, būs jānosaka ierobežojumi attiecībā uz 
atļautā tīklā izmantotās failu uzglabāšanas sistēmas jaudu un koplietoto failu daudzumu 
neatkarīgi no izmantotajiem protokoliem vai lietojumprogrammas. 

Interneta pakalpojumu sniedzēju (IPS) pienākums būs informēt savus abonentus par to, ka 
koplietoto failu daudzums pārsniedz atļauto, un bloķēt papildu failu apmaiņu, kā IPS to 
patlaban jau dara, piedāvājot interneta un mobilo tālruņu pakalpojumu paketes.  
Tīklam, kurā piemēro vienotas likmes satura maksājumu, būtu jāpiešķir ierobežota 
ārpustirgus tīkla statuss, un šāds tirgus būtu jānorobežo no komerciālajiem tīkliem. 
Jānodrošina skaidra komunikācija ar iespējamajiem galalietotājiem par darbībām, kas 
atļautas tīklā, kur piemēro vienotas likmes satura maksājumu. Ir jāveic terminu 
standartizācija Eiropas līmenī un pa darbu kategorijām (tādējādi izvairoties no pieejas 
„viens darbs — viens licences devējs” vai ierobežojumiem, ko rada licencēšanas teritorija 
vai licences ņēmēja un/vai licences devēja uzņēmējdarbības vieta). 

 

 

 

                                                 
4  Padomes 1993. gada 27. septembra Direktîva 93/83/EEK par daþu noteikumu saskaòoðanu attiecîbâ uz 

autortiesîbâm un blakustiesîbâm, kas piemçrojamas satelîtu apraidei un kabeïu retranslâcijai. 
5  Sk. 1. zemsvîtras piezîmi. 
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Galvenie 42 priekšnosacījumi vienotas likmes satura maksājuma sistēmas 
veiksmīgai īstenošanai 

Mērķi 

1. Ja patērētāji izrāda interesi par satura izmantošanu kādā konkrētā veidā un ja šāda 
veida satura izmantošanas licencēšana ir komerciāli iespējama, tiesību subjektu 
pienākums ir to darīt. 

2. Māksliniekiem/ satura radītājiem un citiem tiesību subjektiem, tostarp režisoriem, 
jānodrošina tiesības saņemt atlīdzību, pamatojoties uz viņu ekskluzīvo tiesību 
brīvprātīgu īstenošanu (saskaņā ar 1. punktu). 

3. Ir jānodrošina un jāsaglabā atbilstīgs līdzsvars starp dažādajām Kopienu tiesību 
sistēmā aizsargātajām pamattiesībām6. 

 

Tiesiskais pamats 

4. Nevajadzētu ieviest jaunus izņēmumus un ierobežojumus autortiesību jomā, jo tādā 
gadījumā būtu jāizdara būtiski grozījumi spēkā esošajos normatīvajos aktos un 
tiesību aktos (ne visi izņēmumi un ierobežojumi var būt atbilstīgi spēkā esošajiem 
starptautiskajiem instrumentiem, un tāpēc, iespējams, var būt vajadzīgs zināms 
laiks, lai tos īstenotu).  

5. Ja nepieciešams, ir jāatbalsta paplašināta kolektīvā licencēšana tiesību īstenošanai 
(atvieglojot piekļuvi repertuāram kopumā), neierobežojot ekskluzīvās tiesības. Ja ir 
pierādīta brīvprātīgas licencēšanas efektivitāte, ir jāizvairās no kolektīvās 
licencēšanas obligātas piemērošanas; ja pastāv iespēja izmantot brīvprātīgu 
licencēšanu, ko tiesību subjekti nav izmantojuši, ir jāievieš mehānismi, kas ļauj 
izmantot šādu iespēju, piemēram, mehānismi, ko paredz Direktīva par satelītu apraidi 
un kabeļu retranslāciju7. 

6. Šajā pētījumā apskatītās tiesības ir izmantojamas tikai ar autortiesību aģentūras 
starpniecību. Ja tiesību subjekts savu tiesību pārvaldību nav nodevis autortiesību 
aģentūrai, autortiesību aģentūru, kas pārvalda tās pašas kategorijas tiesības, uzskata 
par pilnvarotu pārvaldīt viņa tiesības. Ja minētās kategorijas tiesības pārvalda vairāk 
nekā viena autortiesību aģentūra, tiesību subjekts var brīvi izvēlēties, kura no šim 
autortiesību aģentūrām ir uzskatāma par pilnvarotu pārvaldīt viņa tiesības. Šajā 
punktā minētajam tiesību subjektam ir tās pašas tiesības un pienākumi, kas izriet no 
līguma starp licences saņēmējiem (galalietotāji) un autortiesību aģentūru, kuru 
uzskata par pilnvarotu pārvaldīt viņa tiesības kā to tiesību subjektu tiesības, kas 
minēto autortiesību aģentūru pilnvarojuši. Tiesību subjekts var prasīt šo tiesību 
ievērošanu noteiktajā laikposmā. 

7. Ja tiesību subjekts atļauj darba sākotnējo raidījumu, atveidošanu vai publiskošanu 
Eiropas Savienības teritorijā, tiek uzskatīts, ka viņš ir piekritis neizmantot savas 
tiesības saistībā ar attiecīgajām nekomerciālas izmantošanas tiesībām individuāli, bet 
izmantot tās saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz tiesību kolektīvo pārvaldījumu. 

8. Neskarot iepriekš minēto, tiesību subjektiem ir tiesības atteikties no kolektīvās 
licencēšanas, ja viņi nodrošina tiesību licencēšanu konkrētam mērķim attiecīgās 
autortiesību aģentūras izdoto licenču darbības laikā. 

9. Ja nav iespējams panākt vienošanos, jāizmanto starpniecība. 

 

                                                 
6  Kâ norâdîjusi Tiesa spriedumâ lietâ C-275/05, Productores de Música de España (Promusicae) pret Telefónica 

de España SAU (lûgums sniegt prejudiciâlu nolçmumu no Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid). 
7  Padomes 1993. gada 27. septembra Direktîva 93/83/EEK par daþu noteikumu saskaòoðanu attiecîbâ uz 

autortiesîbâm un blakustiesîbâm, kas piemçrojamas satelîtu apraidei un kabeïu retranslâcijai. 
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Praktiskums  
10. Ir jāparedz iespēja atteikties no kolektīvās licencēšanas, saglabājot stimulus tās 

izmantošanai, piemēram, iespēja zaudēt piekļuvi sadalītajiem maksājumiem, tiešās 
licencēšanas izmaksas un tiešo ieviešanas darbību izmaksas.  

11. Rūpīgi jārisina jautājums, kas saistīts ar satura izmantošanas posmiem. Pirātisma 
primārā ietekme rodas pirmo divu mēnešu laikā pēc darba izdošanas. Taču, lai 
nodrošinātu pēc iespējas lielāku peļņu no kapitāla ieguldījuma, tiesību subjektiem ir 
vajadzīgs zināms laiks, lai izmantotu savas tiesības.  

12. Kolektīvo licencēšanu nevajadzētu izmantot sākotnējā satura izmantošanas posmā, 
vislabākā gadījumā, četrus mēnešus pēc darba izdošanas (2 mēneši ir pārāk īss 
laikposms). Šo aizliegumu var pagarināt līdz 6 mēnešiem vai pat 12 mēnešiem 
audiovizuālajiem darbiem. Īsāki laikposmi būtu daudz pieņemamāki patērētājiem, 
taču attiecībā uz ilgākiem laikposmiem pastāv risks, ka tie var nelabvēlīgi ietekmēt 
darba izmantošanu. Precīzs sākotnējā posma ilgums jānosaka, pienācīgi apspriežoties 
ar tiesību subjektiem, un tas ir īpaši svarīgi filmu uzņemšanas un mūzikas nozarē. 
Tādējādi var tikt radītas arī īpašas ekskluzīvas izmantošanas tiesības attiecībā uz 
jauniem komercpakalpojumiem. Ir saprotamas tiesību subjektu grūtības, ar ko nākas 
saskarties, nosakot īsu ekskluzīvo tiesību periodu, taču ir jānodrošina līdzsvars, 
ņemot vērā arī patērētāju uzvedību un vēlmes. 

13. P2P failu apmaiņas paplašināta kolektīvā licencēšana ietver ar failu lejupielādi 
saistītās tiesības izziņot darbu sabiedrībai /publiskot8. Tā jāattiecina arī uz ierobežotas 
augšupielādes darbībām, uz ko attiecas ierobežotas augšupielādes tiesības, taču nav 
jāattiecina uz darbu augšupielādi personīgo digitālo failu glabātuvēs vai sadalīšanas 
P2P tīklos ar cita veida saturu. Šādām darbībām licencēšana jāveic saskaņā ar 
parastajiem komerciālajiem noteikumiem — vismaz jauniem darbiem.   

14. Lietotāja tiesībām un pienākumiem jābūt skaidriem un saskaņotiem. 

15. Interneta pakalpojumu sniedzējiem (IPS) nav jābūt licences devējiem, kas tās 
izsniedz galalietotājiem, taču viņi var piedāvāt galalietotājam licenci un iekasēt 
vienotas likmes satura maksājumu faktiskā licences devēja, proti, tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas, vārdā.  

16. Ieviešanas jomā ir jāizstrādā noteikta sadarbības forma IPS un citu starpnieku starpā. 
Nevajadzētu un arī nevar piemērot vispārēju satura uzraudzības pienākumu. Ar 
parastajiem tīkla datu plūsmas pārvaldības rīkiem pietiek, lai konstatētu ārkārtas 
darbības, un, protams, drošības noteikumos ir jāparedz atbilstīga rīcība, saņemot 
paziņojumu par pārkāpumu (it īpaši attiecībā uz nesen izdotiem darbiem). 

Specifika  
17. Vienotas likmes satura maksājuma abonementus individuālajiem galalietotājiem 

piedāvās IPS. 

18. Failu apmaiņa būtu jāierobežo līdz apmaiņai draugu un ģimenes starpā. Piemēram, 
darba izziņošanas sabiedrībai / publiskošanas tiesību9 licence (izņemot ļoti īsus darba 
fragmentus) ļaus koplietot failus ar 50 draugiem (pietiekami liels, taču ierobežots 
skaits), un tas nozīmē, ka atļauto P2P vai TL piedāvājumu var nodrošināt tikai 
konkrētos sociālajos tīklos. 

19. Vienotas likmes ierobežota satura maksājuma sistēma ļaus patērētājiem koplietot 
darbus P2P tīklos, tāpat kā tika atļauts pavairot VHS datu nesējus izmantošanai 
ģimenes vajadzībām. 

                                                 
8  Sk. 1. zemsvîtras piezîmi. 
9  Sk. 1. zemsvîtras piezîmi. 
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20. Lejupielādi var veikt tikai no atļautām personīgo digitālo failu glabātuvēm, kuru 
papildināšanai izmanto likumīgus avotus. Lai nodrošinātu sistēmas efektīvu 
pārvaldību, visi mākslas darbi ir jāmarķē (vai kā citādi oficiāli jāidentificē). 

21. Lai stiprinātu šo sistēmu, jāizstrādā un katrā tīmekļa vietnē jāpublicē standarta 
sankciju piemērošanas noteikumi. Tas jādara tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai (TKPO) ar tiesību subjektu atbalstu. VOD, SVOD platformu operatoriem 
un atkārtotas parādīšanas televīzijas (catch-up TV) pakalpojumu sniedzējiem būtu 
jāinformē patērētāji par nosacījumiem, pieņemot licences piedāvājumu, uzsverot 
riskus, ko rada iesaistīšanās neatļautās P2P darbībās. 

22. Praktisku iemeslu dēļ jānosaka vienotas likmes licences maksa, lai gan tādējādi tiek 
pieļauta negodīga attieksme pret liela un maza apjoma datu koplietotājiem. 
Nevajadzētu piemērot kvantitatīvu rādītāju, un IPS nevajadzētu uzlikt pienākumu 
uzraudzīt lejupielādēto vai augšupielādēto saturu. 

23. Ņemot vērā patērētāju uzvedību un vērtības ķēdes, būtu jāapsver iespēja izmantot 
dažādas vienotas likmes satura maksājuma sistēmas mūzikas un audiovizuālajiem 
darbiem. Taču, ņemot vērā pārvaldības procesa sarežģītību, pārpratumu rašanās 
risku un dažu ieinteresēto pušu un patērētāju grupu neuzticību, ir ieteicams piemērot 
tikai viena veida vienotas likmes ierobežota satura maksājuma sistēmu mūzikas un 
audiovizuālajiem darbiem. 

24. Ir paredzēts, ka samaksu par šo licenci darbu personiskai izmantošanai patērētāji 
veiks saskaņā ar brīvprātības principu IPS, un tā tiks skaidri identificēta IPS 
piedāvātajos komerciālajos nosacījumos. Šim nosacījumam nevajadzētu liegt IPS 
izstrādāt iekļaujošu politiku visiem saviem privātajiem klientiem. 

Izpildāmība  
25. Saglabāsies nepieciešamība piemērot ekskluzīvās tiesības sākotnējā posmā, it īpaši 

attiecībā uz failu augšupielādi. Taču lielāka uzmanība jāpievērš nevis failu 
lejupielādētājiem, bet gan augšupielādētājiem. 

26. Attiecīgajiem tīkliem ir jāpiešķir ierobežota ārpustirgus tīkla statuss, un visas netiešās 
tirgus darbības ir jāaizliedz (sk. The Pirate Bay lietu), un pārkāpēji jāsauc pie 
atbildības (pamatojoties uz atļauju pārkāpumiem). Šīs prasības izpilde palīdzēs 
ierobežot nelicencēto tīmekļa vietņu izmantošanu. 

Administrēšana  
27. Lai aizsargātu gan tiesību subjektu, gan arī patērētāju intereses, ļoti liela nozīme ir 

administrēšanas pārredzamībai. 

28. Organizācijām, kuras pārvalda lielus darbu katalogus, jāļauj līdzdarboties un atbalstīt 
sistēmu, piedāvājot savu dalībnieku tiesības izvēlētām TKPO. 

29. Vienotas likmes satura maksājumu iekasēs IPS un (pēc komisijas maksas, par ko 
jāvienojas, atskaitīšanas par iekasēšanas veikšanu) nodos izvēlētajai KTPO. 

30. Sistēmas izstrāde ieņēmumu sadalei tiesību subjektu starpā ir grūts uzdevums, un 
ieinteresētajām pusēm būtu jāapspriežas, lai tiktu pieņemts vienprātīgs lēmums. 

31. Lai rastu labāko risinājumu, jautājumi par aprēķinu veikšanu jāskata citā pētījumā.  
32. Par likmēm ir jāvienojas (izmantojot kādu no starpniecības formām), jo nav 

izstrādāta zinātniska metode to līmeņa noteikšanai. Iespējamie pirātisma radītie 
zaudējumi nav izšķirošs aspekts, taču lielāka nozīme ir IPS tirgū gūtajai pieredzei.  
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Cenas noteikšana10 

33. Cenai jābūt pietiekami augstai, lai radītu pievienoto vērtību un lai nodrošinātu 
pietiekamus ieņēmumus administratīvās sistēmas izveidei, kuras uzdevums ir iekasēt 
un atbilstīgi sadalīt vienotas likmes satura maksājuma ieņēmumus. 

34. Cenai jābūt pietiekami augstai, lai izvairītos no nevēlamas blakus iedarbības, 
piemēram, patērētāju pārejas no komercpakalpojumu sistēmas uz vienotas likmes 
satura maksājuma sistēmu.  

35. Cenai jābūt pievilcīgai patērētājiem, lai pārliecinātu viņus par piedāvājuma 
izdevīgumu (tehniskā kvalitāte, kas tiek piedāvāta likumīga komercpiedāvājuma 
ietvaros). 

36. Vienotas likmes satura maksājuma sistēmā patērētājiem piedāvātā cena varētu būt 
no EUR 4 līdz EUR 6, ieskaitot PVN, mēnesī par audiovizuālajiem darbiem. Taču 
saskaņā ar šā ziņojuma 4. nodaļā izklāstīto hipotēzi, lai noteiktu precīzu cenu, jāveic 
izpēte, izmantojot visus pieejamos datus. 

37. Lai noteiktu cenu, kas ir pieņemama visām ieinteresētajām pusēm, EUR 4,99 mēnesī 
varētu būt pievilcīga sākuma cena. 

Mārketings 

38. Patērētājiem jāsniedz skaidra informācija par viņu veikto maksājumu gala saņēmēju 
(tāpat kā patlaban tiek identificēti vides nodokļi un vides maksājumi11, kas tiek 
skaidri norādīti uz arvien lielāka skaita produktu, it īpaši mājsaimniecības precēm, 
elektroprecēm, automobiļiem u. c.). 

39. Šādi maksājumi nodrošinās atbalstu radošajai nozarei un tās pārstāvjiem. 

40. Iegādājoties licenci, patērētāji atbalstīs radošās nozares pārstāvjus, nevis pirātus vai 
nelikumīgas darbības.  

41. Arī turpmāk skaidri jānošķir vienotas likmes satura maksājuma sistēma un sistēma, 
kas paredz iekasēt nodevu par pavairošanu personiskai lietošanai. Nodeva par 
pavairošanu personiskai lietošanai jāpiemēro tikai darbu pavairošanai uz fiziskiem 
datu nesējiem (DVD). 

42. Patērētājiem jāsniedz patiešām skaidra informācija par atļautajām darbībām saskaņā 
ar vienotas likmes satura maksājuma sistēmu. Skaidri jānošķir saskaņā ar sistēmu 
atļautās darbības un nelikumīgas darbības.  

Ieteikumi politikas izstrādei — sākotnējās piezīmes 

Šā pētījuma autori ir stingri pārliecināti, ka pastāv būtisks politisks risks, ierosinot un 
atbalstot vienotas likmes vispārēja satura maksājuma sistēmas ieviešanu, jo tā, iespējams, 
veicinātu ārkārtīgi lielas daļas failu apmaiņas pakalpojumu, ko tirgū piedāvā starpnieki, 
pārvirzi, radot jaunus pakalpojumus tirgū, nemaz jau nerunājot par ārkārtīgi lielajiem 
vērtību zudumiem. 

Vienotas likmes satura maksājuma sistēmu ar stingri ierobežotu mērķi var raksturot kā 
risinājumu, kas novērš apdraudējumu liela skaita pilsoņu brīvībām, un tās darbības jomai 
jābūt tik ierobežotai, cik vajadzīgs šā mērķa sasniegšanai (piemēram, nodrošinot, ka 
licences tiek piešķirtas patērētājiem, nevis IPS). Turklāt autori norāda, ka šajā pētījumā 
izklāstītais priekšlikums nav uzskatāms par pabeigtu regulējumu un ka viņi ir tikai 
mēģinājuši noteikt, pēc viņu domām, būtiskus apsvērumus regulējuma turpmākai izstrādei. 
Taču viņi ir pārliecināti, ka ierosinātā pārvaldības struktūra, kuras pamatā ir paplašināts 
kolektīvais pārvaldījums, šajā situācijā ir vispieņemamākā. 

                                                 
10  Sk. 4. nodaïas 4.1. punktu. 
11  Ðâdi maksâjumi atbilst nolietoto elektrisko ierîèu un elektroniskâ aprîkojuma savâkðanas un otrreizçjas 

pârstrâdes izmaksâm. 
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Autori apzinās, ka var nākties saskarties ar reālām grūtībām (profesionālajā un kultūras 
jomā), veidojot praktiski realizējamu sistēmu ar neparedzamām sekām. 

Visbeidzot, autori vēlas uzsvērt, ka, ņemot vērā vienprātības trūkumu, lai īstenotu šo 
pieeju, ir vajadzīgs stingrs politisks redzējums un virzība, jo vienprātība ir šāda projekta 
veiksmīgas īstenošanas galvenais priekšnosacījums. 

Pastāv iespēja gūt lielisku uzvaru Eiropā kultūras un kultūras nozaru veicināšanas jomā, un 
gūto pieredzi varēs izmantot attiecībā uz pārējo digitālā satura veidu izmantošanu.  

Politiskā īstenojamība 

- Radošā satura licence nav risinājums visām problēmām. 

- Tieši vienotas likmes ierobežota satura maksājuma sistēma nodrošinās ieguvumu 
radošās nozares pārstāvjiem. Šīs sistēmas mērķis ir samazināt tā saucamo „pelēko 
zonu” starp likumīgajiem piedāvājumiem un pirātismu un miljoniem cilvēku legalizēt 
viņu veiktās darbības. 

- Šī licence neatļaus augšupielādēt mūzikas un audiovizuālo darbu katalogus, bet drīzāk 
piedāvās patērētājiem iespēju likumīgi koplietot savas personīgās radošā satura izlases. 

- Vienotas likmes satura maksājuma sistēma nav jauns uzņēmējdarbības modelis, kas 
aizstās esošos modeļus. Tā ir papildu sistēma, kas nodrošinās papildu vērtību radošās 
nozares pārstāvjiem. 

- Politikas izstrādātājām iestādēm ir jānodrošina, ka šīs sistēmas nodibināšanas politikas 
pamatā ir racionāli un vienprātīgi lēmumi. Šajā politikā liela uzmanība jāpievērš radošo 
nozaru ekonomikai, lai saglabātu kultūras satura produktu izdošanas jaudu. 

- Lai izvairītos no pilnīgi jaunas sistēmas radīšanas, būtu jāizmanto esošā prakse un 
struktūras. Tāpēc paplašinātam kolektīvajam pārvaldījumam būtu jānodrošina sistēmas 
administrēšanas modelis. 

- Paplašināta kolektīvā pārvaldījuma pieejai būtu jānodrošina galvenie priekšnosacījumi, 
lai panāktu tiesību subjektu vienprātību un sistēmas ieviešanu Eiropā un tādējādi 
nodrošinātu iespēju veikt pārrobežu licencēšanu. 

- Sistēmas īstenošanas ierobežošana, attiecinot to tikai uz Eiropas tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju, nodrošinās atbilstību starptautiskajiem nolīgumiem un ļaus 
izvairīties no izmaksu pārklāšanās. 

- Ir būtiski turpināt cīņu pret pirātisma komerciālajām formām. 

- Vienotas likmes satura maksājuma sistēmas kā brīvprātīgas izvēles popularizēšana 
patērētāju vidū, kas kā tāda tiek arī piedāvāta („lielāka naudas vērtība”), ļaus labāk 
saprast, kuras darbības ir un kuras nav likumīgas. 

Ekonomiskā īstenojamība 

 Jāveic uzņēmējdarbības modeļa padziļināts pētījums, pievēršot uzmanību tādiem 
jautājumiem kā cenu noteikšana, maksājumu iekasēšana, pārvaldības izmaksas, satura 
izmantošana u. c. 

 Šajā pētījumā jārisina arī jautājums par ieņēmumu sadales kritērijiem, kas ir 
būtiskākais jautājums, lai pārliecinātu nozīmīgos tiesību turētājus nodot savas darbus 
piedāvātajai tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai. 

 Visbeidzot, šajā pētījumā jāizvērtē arī nepieciešamība izmantot sertifikācijas vai 
marķēšanas12 politiku kā jaunu instrumentu cīņā pret pirātismu un nelikumīgajām 
platformām. 

                                                 
12  Tâs izveides pamatâ varçtu bût pieredze, kas gûta, izstrâdâjot HADOPI sertifikâcijas sistçmu mûzikas 

platformâm, kas palîdz patçrçtâjam skaidri identificçt likumîgu piedâvâjumu. 
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 Šis projekts ir jāpopularizē, lai nodrošinātu, ka pēc iespējas lielāks skaits tiesību 
subjektu savas tiesības nodod tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai, veidojot 
aktuālus, atjauninātus un daudzveidīgus katalogus. Galvenais uzdevums ir nodrošināt 
atbalstu vienotas likmes satura maksājumam tirgū un profesionāļu vidū. 

Kopsavilkums 

No vienas puses, tiesību subjekti izdod licences darbu izmantošanas veidiem, uz kuriem 
nevar attiecināt esošos darbu izmantošanas modeļus. No otras puses, patērētāji brīvprātīgi 
piesakās saņemt likumīgu piedāvājumu, kas ietver tikai lejupielādi un P2P failu apmaiņu. 
Abonenta maksu iekasē IPS un nodod tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai. Šī 
organizācija organizē ieņēmumu sadali, pamatojoties uz aprēķinu formulu, kas vēl 
jānosaka. Formulas pamatā var būt tirgus rezultāti, piemēram, DVD pārdošanas vai VOD 
lejupielādes rādītāji, taču, jebkurā gadījumā, šajā jautājumā ir jāpieņem vienprātīgs 
lēmums.  
Ir jānosaka, ar kādiem darbiem apmainās patērētāji un kāda ir maksa par to lejupielādi un 
apmaiņu. Patērētāju privātums netiek aizskarts, jo netiek izsekota konkrētu darbu 
izmantošana; sistēmas darbības pamatā ir koplietoto darbu apjoms.  
Pirātisms joprojām ir sērga, pret kuru jācīnās.  
Šī ierosinātā sistēma aptver tikai kino un audiovizuālos darbus. Ņemot vērā mūzikas 
nozares īpatnības, tās atšķirīgo vērtības ķēdi, atšķirīgos patēriņa modeļus un iesaistīto 
apjomu, šis priekšlikums tai nav piemērots. Mūzikas nozarē var izmantot līdzīgu sistēmu, 
taču ir jāveic padziļināts pētījums un esošā piedāvājuma analīze, lai izstrādātu un 
pilnveidotu izmantojamu modeli, kas būtu pieņemams gan patērētājiem, gan arī tiesību 
subjektiem. Taču darbs šajā jomā būtu daudz sarežģītāks nekā audiovizuālo darbu jomā.  
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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
Šis pētījums ir atbilde uz Eiropas Parlamenta Izglītības un kultūras komitejas pieprasījumu 
sniegt informāciju par to, kādas politiskas un ekonomiskas sekas var būt vienotas likmes 
satura maksājuma ieviešanai praksē failu apmaiņas vidē.  
 
Šajā pētījumā sniegta informācija un veikta analīze par šādiem jautājumiem: 
- mūzikas un audiovizuālo izklaides produktu un pakalpojumu tirgu attīstība pēdējos 

10 gados (pētījuma pirmā daļa);  
- tiešsaistes pirātisma tendences un fenomens (pētījuma otrā daļa); 
- vienotas likmes satura maksājuma pieejas galvenie mērķi (pētījuma trešā daļa); 
- vienotas likmes satura maksājums un alternatīvi scenāriji (pētījuma ceturtā daļa); 
- secinājumi un ieteikumi (pētījuma piektā daļa). 
 

Pētījuma aptvērums 
Ģeogrāfiskais aptvērums 

Pētījums veikts Eiropas Savienības dalībvalstīs. Turklāt ir analizētas arī vairākas trešo 
valstu sistēmas un izmantotas kā labas (vai sliktas) prakses piemēri. 
 
Pētījuma hronoloģiskais aptvērums 

Pētījums aptver pēdējos desmit gadus (2001.–2011. gads), un, kad vien iespējams, tajā 
sniegta informācija par nākotnes perspektīvām. 
 
Satura nozares aptvērums 

Kā noteikts konkursa specifikācijā, pētījumā apskatītās kultūras nozares ir: kino, televīzija 
un mūzika.  
Pētījumā termins „audiovizuālie darbi” ietver visu veidu filmas un uz ekrāna skatāmos 
darbus: teātra izrādes, video pārraides, VOD utt. 
 

Metodoloģija 
Izmantotās metodes 

Veicot pētījumu, būtībā tika izmantotas divas galvenās metodes — dokumentācijas izpēte 
un intervijas (lauka pētījums). 
Pētījuma laikā autori iepazinās ar galvenajiem drukātajiem un tiešsaistes avotiem. 
Intervijas tika veiktas Eiropas un citās valstīs, intervējot dažas no galvenajām 
ieinteresētajām pusēm katrā nozarē. Avoti un interviju saraksts ir norādīti pētījuma 
pielikumā.  
 
Metodoloģijas problēmas 

Statistikas datu trūkums 

Viena no lielākajām problēmām, ar ko saskārās konsultanti un speciālisti šajā jomā, ir 
vispārējs pieejamo statistiskas datu trūkums, īpaši ES līmenī, šāda veida pētījuma 
veikšanai. Šādu datu trūkums bija īpaši jūtams, veicot analīzi par pirātisko darbu apjomu 
vai nodevu par pavairošanu personiskai lietošanai, ko piemēro tikai 25 ES dalībvalstīs. 
Trūkst arī plašākas informācijas, piemēram, par sakaru uzņēmumu apgrozījuma dalījumu 
pa telekomunikāciju, platjoslas un satura pakalpojumu grupām (IP TV, VOD un SVOD 
kanālu abonēšana) vai par dažādo meitas uzņēmumu apgrozījumu attiecīgajās televīzijas 
pakalpojumu grupās. Statistikas datu trūkums, kas nav pieejami Eiropas Audiovizuālās 
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observatorijas publikācijās, būtiski ietekmē uzņēmējdarbības modeļu izstrādi un datu 
prognozēšanu. 
 
Politiskās problēmas 

Audiovizuālajai nozarei un radošajām nozarēm kopumā ar lielākiem vai mazākiem 
panākumiem vienmēr diezgan veiksmīgi ir izdevies pievērst politiķu uzmanību savām 
prasībām un vajadzībām. Pēdējos 10 gados ir parādījušās jaunas ieinteresētās puses, kas 
izvirzījušas savas prasības šajā nozarē. Tas attiecas uz sakaru operatoriem un jaunajiem 
patērētājiem. Vērtību ķēžu analīze šajā pētījumā liecina par to, ka, nodrošinot plašas 
sabiedrības piekļuvi ātrdarbīgajam platjoslas internetam un parādoties sociālajiem tīkliem, 
vērtības ķēdes dažādo dalībnieku intereses ne vienmēr sakrīt. Ir jārod kompromiss politikas 
līmenī, izstrādājot tiesību aktus. Ņemot to vērā, šis Eiropas Parlamenta pasūtītais darbs ir 
nepieciešams, lai panāktu vienprātību vai vismaz vienotu redzējumu.   
  
Iesaistīto ieinteresēto pušu daudzveidība 

Digitālajai pasaulei ir raksturīga ieinteresēto pušu daudzveidība gan audiovizuālajā, gan arī 
mūzikas nozarē. Dažādie izplatīšanas modeļi un kanāli ir palielinājuši ieinteresēto pušu 
skaitu — no autoriem līdz satura piedāvātājiem. Taču tajā pašā laikā sakaru uzņēmumi un 
pēdējā laikā arī iesaistītie ierīču ražotāji, izmantojot interneta televīziju, ir attīstījuši tirgus 
integrācijas stratēģijas un stratēģijas iekļūšanai tirgos. Neskatoties uz to, ka patlaban 
vairāk nekā jebkad saturs ir būtiskākais aspekts, jaunajās darbu producēšanas, izplatīšanas 
un katalogu izveides kontroles sistēmās un vērtības radīšanas ķēdēs tiek iesaistīti jauni 
dalībnieki, kas sacenšas, lai iegūtu tirgus un vērtības daļu. Ātrdarbīgo platjoslu, digitālo 
formātu un digitālās vai tā sauktās 360° izplatīšanas attīstība apdraud esošos izplatīšanas 
un pakalpojumu sniegšanas modeļus. Situāciju vēl sarežģītāku padara patērētāju uzvedība 
— subtitrēšana13, P2P failu apmaiņa, informācijas apmaiņa sociālajos tīklos un straumēšana 
var ietekmēt izmantošanas stratēģijas visās tiesību kategorijās, audiovizuālo mediju grupās 
un teritorijās. 
 
Izstrādājot jebkāda veida vienotas likmes satura maksājuma sistēmu, šīs daudzveidīgās 
intereses ir jāņem vērā.  
 
Termiņi 

Saskaņā ar nosacījumiem šis pētījums bija jāveic 4 mēnešu laikā. Ierobežotā termiņa dēļ 
bija apgrūtināta plašas informācijas apkopošana, nebija iespējams intervēt visas 
ieinteresētās puses visās nozarēs un visās dalībvalstīs un veikt uzņēmējdarbības modeļa 
īpašo aspektu padziļinātu analīzi. 
 
Vispārīgs novērtējums 

Šā pētījuma veikšana ir sarežģīts uzdevums vairāku iemeslu dēļ: 
 ņemot vērā to, ka mūzikas nozare pasaulē un īpaši Eiropā ir nonākusi dziļā un, 

iespējams, nozari iznīcinošā krīzē, šim pētījumam ir ārkārtīgi liela nozīme; 
 turklāt, ņemot vērā daudzās jomās jūtamo nevēlēšanos, kurai ir dažādi iemesli, 

noteikt stingrākus tiesību aktus, ir jācenšas izprast alternatīvo modeļu iespējas un 
ierobežojumi; 

 ir jāapkopo un jāapstrādā daudz datu un viedokļu; 
 grūtības rada lietderīgas, objektīvas informācijas ieguve no tiesību subjektiem un 

tiesību lietotājiem. 
 

                                                 
13  Prakse, kas ir saistîta ar patçrçtâju subtitru pievienoðanu. 
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Šie apsvērumi attiecas arī uz audiovizuālo nozari. Radošajās nozarēs ir vērojamas būtiskas 
patērētāju patēriņa ieradumu izmaiņas (mūzikas nozarē vairāk nekā filmu nozarē), ko rada 
tās pašas tehnoloģijas, kas veicina pirātismu — ir grūti nošķirt šos aspektus, un tas nemaz 
nav jādara dažādo ieinteresēto pušu interesēs, jo tās izmanto savu situāciju šajā jaunajā 
pasaulē. 
 
Lai ieviestu jebkāda veida vienotas likmes satura maksājuma sistēmu neatkarīgi no tās 
darbības jomas, ir jāveic kolektīvā pārvaldījuma sistēmas padziļināta analīze. Eiropas 
kolektīvā pārvaldījuma sistēmu struktūra rada pretrunīgus jautājumus politikas izstrādes 
jomā un lielu tiesisko nenoteiktību, ko ES tiesību akti joprojām nespēj novērst.  
 


