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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0193/2019, ko iesniedzis Čehijas valstspiederīgais Jamison 
Young, par līguma noteikumiem, ko izmanto nekomerciālas autortiesību 
kolektīvā pārvaldījuma sabiedrības

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka visas autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
patlaban māksliniekiem piedāvā tikai ekskluzīvus līguma noteikumus, un tāpēc iesaka 
pieņemt ES tiesību aktus, ar kuriem likvidē šādu obligātu sistēmu, kā tas patlaban ir Amerikas 
Savienotajās Valstīs. Viņš apgalvo, ka tas samazinātu autoratlīdzības apmēru, norādot, ka šis 
apmērs patlaban ir vienāds attiecībā uz visu jauno saturu neatkarīgi no tā, vai saturs ir 
ekonomiski nenozīmīgs vai arī plaši pazīstams un publiskots.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 12. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 30. augustā

Eiropas Savienībā tiesiskais regulējums attiecībā uz kolektīvas tiesību pārvaldības 
organizācijām ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/26/ES 
(2014. gada 26. februāris) par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un 
muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū 
(Kolektīvas tiesību pārvaldības direktīva)1. Šis ir svarīgs tiesību akts, kura mērķis ir uzlabot 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/26/ES (2014. gada 26. februāris) par autortiesību un 
blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu 
iekšējā tirgū, Dokuments attiecas uz EEZ, OV L 84, 20.3.2014., 72.–98. lpp.
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kolektīvas pārvaldības organizāciju (KPO) darbību visā ES. 

Kolektīvas tiesību pārvaldības direktīva neparedz noteikumus, kas no tiesību subjektiem prasa 
slēgt ekskluzīvus līgumus ar kolektīvas tiesību pārvaldības organizācijām. Tomēr tas dod 
tiesību subjektiem iespēju atļaut pēc savas izvēles izraudzītajai mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai pārvaldīt tiesības, tiesību kategorijas vai darbu veidus pēc savas 
izvēles (sk. Kolektīvas tiesību pārvaldības direktīvas 5. panta 2. punktu). Tas nozīmē, ka 
līgumi var būt arī neekskluzīvi. Kolektīvas tiesību pārvaldības direktīva arī paredz 
nepārprotamas tiesību subjektu tiesības izbeigt vai atcelt dažas ar KPO saistītas tiesības. 
Kolektīvas tiesību pārvaldības direktīva veicina līdzsvarotu pieeju, uzsverot, cik svarīgi ir 
nodrošināt, ka „tiesības un tiesību kategorijas nosaka tā, lai saglabātu līdzsvaru starp tiesību 
subjektu tiesībām brīvi rīkoties ar saviem darbiem un blakustiesību objektiem un organizāciju 
spēju efektīvi pārvaldīt tiesības, jo īpaši ņemot vērā organizācijas pārvaldīto tiesību kategoriju 
un radošās darbības jomu, kurā tā darbojas” (19. apsvērums).

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja prasību, lai piespiestu KPO slēgt neekskluzīvas 
vienošanās ar tās biedriem/māksliniekiem, jo Kolektīvas tiesību pārvaldības direktīva šajā 
specifiskajā jautājumā nav ietverta nekāda nostāja, ja konkrētā dalībvalsts KPO uzstāj uz šādu 
līgumu slēgšanu, būtu jāizvērtē, vai šīs dalībvalsts īstenotā Kolektīvas tiesību pārvaldības 
direktīvas īstenošana kavē tiesību subjekta izvēli vai liek šķēršļus tai, kā to paredz direktīva.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja paustajām bažām par to, ka saturam, kam nav 
ekonomiskas nozīmes, tiek piemērota tāda pati likme kā saturam, kas pieder galvenajām 
ierakstu uzņēmējsabiedrībām, ir svarīgi norādīt, ka tiesību kolektīvās pārvaldības būtība ir 
pārvaldīt tiesības visu tiesību subjektu kolektīvās interesēs. 

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka KPO Eiropas Savienībā būtu jāierosina neekskluzīvas 
pilnvaras, kas ļautu to biedriem paralēli noslēgt licences. Viņš pauž galvenokārt nožēlu par to, 
ka saskaņā ar ekskluzīvām pilnvarām KPO ir atbildīga par visu saturu saskaņā ar tām pašām 
likmēm, palielinot izmaksas patērētājiem un radot problēmas mazākiem izdevējiem, 
zīmoliem, māksliniekiem un autoriem, lai iekļūtu, kā viņš norāda „pārslogoti dārgā tirgū”. 

Kolektīvas tiesību pārvaldības direktīva ietver vairākus aizsardzības pasākumus, lai 
nodrošinātu līdzsvaru starp tiesību subjektu brīvību izmantot savus darbus/tiesību subjektus 
un mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju spējas efektīvi pārvaldīt tiesības. 
Direktīvā nav ietverti nekādi noteikumi par to, kas izslēdz neekskluzīvu pilnvaru piešķiršanu, 
un saskaņā ar Kolektīvas tiesību pārvaldības direktīvu tiesību subjektiem ir iespēja individuāli 
pārvaldīt savas tiesības, tostarp attiecībā uz nekomerciālu izmantošanu, un izbeigt un atsaukt 
savas tiesības, tiesību kategorijas vai darbu veidus vai citus ar KPO saistītus jautājumus, ko 
tie ir brīvi izvēlējušies (5. pants). Tas nozīmē, ka Kolektīvas tiesību pārvaldības direktīva 
nodrošina radītāju, mākslinieku un izdevēju brīvību pašiem pieņemt lēmumu par to, kādas 
tiesības uzticēt pārvaldībai KPO un kuras tiesības tie pārvaldīs individuāli. Turklāt 
nediskriminācijas princips, kas kolektīvā pārvaldījuma organizāciju jāievēro attiecībā uz to 
biedriem par ienākumu sadali un attiecībā uz komerclietotājiem par to repertuāra licencēšanas 
nosacījumiem (vienādi tarifi ir piemērojami neatkarīgi no izmantotā darba) nodrošina 
priekšrocības gan lietotājiem, gan tiesību subjektiem. Tā nodrošina solidaritāti starp tiesību 
subjektiem un sniedz komerciālas iespējas mazākiem uzņēmējiem un jaunpienācējiem tirgū.
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Šajā sakarība, tā kā lūgumraksta iesniedzēja izvirzītie jautājumi ir izvērtēti un risināti saistībā 
ar Kolektīvas tiesību pārvaldības direktīvu, Komisija neredz vajadzību ieviest jaunu tiesību 
aktu šajā jomā, kā to ierosināja lūgumraksta iesniedzējs. 

Tomēr Komisija turpinās izvērtēt šo jautājumu saistībā ar ziņošanas pienākumu par 
Kolektīvas tiesību pārvaldības direktīvas piemērošanu, kas jāveic līdz 2021. gada aprīlī.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2019. gada 11. novembrī

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtajā papildu informācijā viņš atsaucas uz konkrētu praksi 
Austrālijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Tomēr Komisija norāda, ka tiesiskais regulējums 
un tirgus vide šajās valstīs atšķiras no Eiropas. Svarīga atšķirība ir tā, ka Amerikas 
Savienotajās Valstīs ir mazāk kolektīvo tiesību pārvaldības organizāciju (KPO) nekā Eiropā, 
un tās galvenokārt reglamentē pretmonopola noteikumi.


