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Grozījums Nr. 56
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Autortiesību un blakustiesību aizsargāta 
satura un saistītu pakalpojumu, tostarp 
grāmatu, audiovizuālo darbu un mūzikas 
ierakstu izplatīšanai ir nepieciešams 
licencēt dažādu autortiesību un 
blakustiesību subjektu, piemēram, autoru, 
izpildītāju, producentu un izdevēju, 
tiesības. Parasti tiesību subjekti var 
izvēlēties starp tiesību individuālu vai 
kolektīvu pārvaldījumu. Autortiesību un 
blakustiesību pārvaldījums ietver licenču 
piešķiršanu lietotājiem, licenču turētāju 
revīziju un tiesību izmantošanas 
uzraudzību, autortiesību un blakustiesību 
īstenošanu, no tiesību izmantošanas gūto 
ieņēmumu iekasēšanu un tiesību 
subjektiem pienākošos summu sadalīšanu. 
Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas sniedz tiesību subjektiem 
iespēju saņemt atlīdzību par lietojumiem 
— arī citu valstu tirgos —, kurus tie 
nespētu kontrolēt vai īstenot paši. Tām ir 
arī būtiska sociālā un kultūras nozīme, 
dodot mazākajiem un mazāk populāriem 
repertuāriem iespēju iekļūt tirgū un 
tādējādi veicinot kultūras izpausmju 
daudzveidību. Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 167. pantā noteikts, ka 
Savienībai jārīkojas, ņemot vērā kultūras 
aspektus, jo īpaši, lai respektētu un 
veicinātu kultūru daudzveidību.

(2) Autortiesību un blakustiesību aizsargāta 
satura un saistītu pakalpojumu, tostarp 
grāmatu, audiovizuālo darbu un mūzikas 
ierakstu izplatīšanai ir nepieciešams 
licencēt dažādu autortiesību un 
blakustiesību subjektu, piemēram, autoru, 
izpildītāju, producentu un izdevēju, 
tiesības. Parasti tiesību subjekti var 
izvēlēties starp tiesību individuālu vai 
kolektīvu pārvaldījumu. Autortiesību un 
blakustiesību pārvaldījums ietver licenču 
piešķiršanu lietotājiem, licenču turētāju 
revīziju un tiesību izmantošanas 
uzraudzību, autortiesību un blakustiesību 
īstenošanu, no tiesību izmantošanas gūto 
ieņēmumu iekasēšanu un tiesību 
subjektiem pienākošos summu sadalīšanu. 
Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas sniedz tiesību subjektiem 
iespēju saņemt atlīdzību par lietojumiem 
— arī citu valstu tirgos —, kurus tie 
nespētu kontrolēt vai īstenot paši. Tām ir 
arī būtiska sociālā un kultūras nozīme, 
dodot mazākajiem un mazāk populāriem 
repertuāriem iespēju iekļūt tirgū un 
tādējādi veicinot kultūras izpausmju 
daudzveidību.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Sabine Verheyen
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Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Kolektīvās pārvaldības organizāciju 
pakalpojumi ir svarīgi tiesību subjektiem 
un lietotājiem, lai attīstītu uz uzturētu 
Eiropas kultūras un mākslas telpu un 
nodrošinātu kultūras un radošo nozaru 
izaugsmi. Kolektīvās pārvaldības 
organizācijas atbalsta darbu radītājus, 
veidojot nozīmīgus sociālus un kultūras 
pasākumus un nodrošinot piekļuvi tirgum 
sarežģītiem vai mazāk populāriem 
repertuāriem un jaunajiem 
māksliniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 167. pantā noteikts, ka Savienībai 
jārīkojas, ņemot vērā kultūras aspektus, jo 
īpaši, lai respektētu un veicinātu kultūru 
daudzveidību. No tā izriet, ka dalībvalstīm 
būtu jāsaglabā, jāņem vērā un jāveicina 
kultūras daudzveidība. Kolektīvās 
pārvaldības organizācijām ir — un tām 
arī turpmāk būs — būtiska sociālā un 
kultūras nozīme, veicinot kultūras 
izpausmju daudzveidību, gan dodot 
mazākajiem un mazāk populāriem 
repertuāriem iespēju iekļūt tirgū, gan 
nodrošinot sociālus, kultūras vai izglītības 
pakalpojumus tiesību subjektu un 
sabiedrības interesēs.
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Or. en

Grozījums Nr. 59
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienībā reģistrētām mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām kā 
pakalpojumu sniedzējiem ir jāatbilst valsts 
prasībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 12. decembra 
Direktīvu 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū, kuras 
mērķis ir izveidot tiesisko regulējumu, lai 
nodrošinātu brīvību veikt uzņēmējdarbību 
un pakalpojumu brīvu apriti starp 
dalībvalstīm. Tādējādi mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām 
vajadzētu būt iespējai brīvi sniegt 
pakalpojumus pāri robežām, pārstāvot 
tiesību subjektus, kuri pastāvīgi uzturas 
vai veic uzņēmējdarbību citās dalībvalstīs, 
vai piešķirt licences lietotājiem, kuri 
pastāvīgi uzturas vai veic uzņēmējdarbību 
citās dalībvalstīs.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 60
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienībā reģistrētām mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām kā
pakalpojumu sniedzējiem ir jāatbilst valsts 
prasībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

svītrots
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un Padomes 2006. gada 12. decembra 
Direktīvu 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū, kuras 
mērķis ir izveidot tiesisko regulējumu, lai 
nodrošinātu brīvību veikt uzņēmējdarbību 
un pakalpojumu brīvu apriti starp 
dalībvalstīm. Tādējādi mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām 
vajadzētu būt iespējai brīvi sniegt 
pakalpojumus pāri robežām, pārstāvot 
tiesību subjektus, kuri pastāvīgi uzturas 
vai veic uzņēmējdarbību citās dalībvalstīs, 
vai piešķirt licences lietotājiem, kuri 
pastāvīgi uzturas vai veic uzņēmējdarbību 
citās dalībvalstīs.

Or. de

Grozījums Nr. 61
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienībā reģistrētām mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām kā 
pakalpojumu sniedzējiem ir jāatbilst valsts 
prasībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 12. decembra 
Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem 
iekšējā tirgū, kuras mērķis ir izveidot 
tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu brīvību 
veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu
brīvu apriti starp dalībvalstīm. Tādējādi 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām vajadzētu būt iespējai brīvi
sniegt pakalpojumus pāri robežām, 
pārstāvot tiesību subjektus, kuri pastāvīgi 
uzturas vai veic uzņēmējdarbību citās 
dalībvalstīs, vai piešķirt licences 
lietotājiem, kuri pastāvīgi uzturas vai veic 
uzņēmējdarbību citās dalībvalstīs.

(3) Savienībā reģistrētām mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām kā 
pakalpojumu sniedzējiem ir jāatbilst valsts 
prasībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 12. decembra 
Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem 
iekšējā tirgū, kuras mērķis ir izveidot 
tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu brīvību 
veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu 
brīvu apriti starp dalībvalstīm. Tādējādi 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām vajadzētu būt iespējai brīvi 
sniegt pakalpojumus pāri robežām, 
pārstāvot tiesību subjektus, kuri pastāvīgi 
uzturas vai veic uzņēmējdarbību citās 
dalībvalstīs, vai piešķirt licences 
lietotājiem, kuri pastāvīgi uzturas vai veic 
uzņēmējdarbību citās dalībvalstīs.

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstu iestādes joprojām varēs apstiprināt kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, pirms 
tās sāk darbu.

Grozījums Nr. 62
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Direktīvā noteiktas minimālās 
prasības brīvas pakalpojumu plūsmas 
nodrošināšanai iekšējā tirgū.  Tā neskar 
dalībvalstu atbilstoši Savienības tiesībām 
pieņemtos pasākumus, ar kuriem autoru 
interesēs aizsargā vai veicina kultūras un 
valodu daudzveidību vai sociāli politiskus 
mērķus. Jēdzienu „sevišķi svarīgi iemesli 
saistībā ar sabiedrības interesēm”, uz ko 
ir atsauces dažos šīs direktīvas 
noteikumos, pakāpeniski ir izstrādājusi 
Tiesa savā judikatūrā attiecībā uz LESD 
43. un 49. pantu, un tas var turpināt 
attīstīties. Tas ietver vismaz šādus šai 
direktīvai svarīgus iemeslus: 
sociālpolitiskie mērķi, pakalpojumu 
saņēmēju aizsardzība, intelektuālā 
īpašuma aizsardzība, kultūrpolitiski 
mērķi, atbalsts valsts valodai, valsts 
vēstures un kultūras mantojuma 
saglabāšana.

Or. de

Grozījums Nr. 63
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pastāv ievērojamas atšķirības starp 
dažādu valstu noteikumiem, kas 
reglamentē kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju darbību, jo īpaši attiecībā uz 
to pārredzamību un atbildību pret saviem 
biedriem un tiesību subjektiem. Papildus 
tām grūtībām, ar kurām saskaras ārvalstu 
tiesību subjekti, īstenojot savas tiesības, un 
pārāk bieži sliktajai iekasēto ieņēmumu 
finanšu pārvaldībai, mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
darbības problēmas mazina autortiesību un 
blakustiesību izmantošanas efektivitāti visā 
iekšējā tirgū, kaitējot mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
biedru, tiesību subjektu un lietotāju 
interesēm. Šīs grūtības nerodas 
neatkarīgu tiesību pārvaldījuma 
pakalpojumu sniedzēju darbībā, kuri 
darbojas kā tiesību subjektu aģenti, 
pārvaldot to tiesības uz komerciāliem 
pamatiem, un kuros tiesību subjekti 
neīsteno savas dalības tiesības.

(4) Pastāv ievērojamas atšķirības starp 
dažādu valstu noteikumiem, kas 
reglamentē kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju darbību, jo īpaši attiecībā uz 
to pārredzamību un atbildību pret saviem 
biedriem un tiesību subjektiem. Papildus 
tām grūtībām, ar kurām saskaras ārvalstu 
tiesību subjekti, īstenojot savas tiesības, un 
pārāk bieži sliktajai iekasēto ieņēmumu 
finanšu pārvaldībai, mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
darbības problēmas mazina autortiesību un 
blakustiesību izmantošanas efektivitāti visā 
iekšējā tirgū, kaitējot mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
biedru, tiesību subjektu un lietotāju 
interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pastāv ievērojamas atšķirības starp 
dažādu valstu noteikumiem, kas 
reglamentē kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju darbību, jo īpaši attiecībā uz 
to pārredzamību un atbildību pret saviem 
biedriem un tiesību subjektiem. Papildus 
tām grūtībām, ar kurām saskaras ārvalstu 
tiesību subjekti, īstenojot savas tiesības, un 
pārāk bieži sliktajai iekasēto ieņēmumu 

(4) Pastāv ievērojamas atšķirības starp 
dažādu valstu noteikumiem, kas 
reglamentē kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju darbību, jo īpaši attiecībā uz 
to pārredzamību un atbildību pret saviem 
biedriem un tiesību subjektiem. Papildus 
tām grūtībām, ar kurām saskaras ārvalstu 
tiesību subjekti, īstenojot savas tiesības, un 
pārāk bieži sliktajai iekasēto ieņēmumu 
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finanšu pārvaldībai, mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
darbības problēmas mazina autortiesību un 
blakustiesību izmantošanas efektivitāti visā 
iekšējā tirgū, kaitējot mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
biedru, tiesību subjektu un lietotāju 
interesēm. Šīs grūtības nerodas neatkarīgu 
tiesību pārvaldījuma pakalpojumu 
sniedzēju darbībā, kuri darbojas kā tiesību 
subjektu aģenti, pārvaldot to tiesības uz 
komerciāliem pamatiem, un kuros tiesību 
subjekti neīsteno savas dalības tiesības.

finanšu pārvaldībai, mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
darbības problēmas mazina autortiesību un 
blakustiesību izmantošanas efektivitāti visā 
iekšējā tirgū, kaitējot mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
biedru, tiesību subjektu un lietotāju 
interesēm. Šīs grūtības nerodas neatkarīgu 
tiesību pārvaldījuma pakalpojumu 
sniedzēju darbībā, kuri darbojas kā tiesību 
subjektu aģenti, pārvaldot to tiesības uz 
komerciāliem pamatiem, un kuros tiesību 
subjekti neīsteno savas dalības tiesības, ja 
vien tie tieši nekonkurē ar mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām tiesību subjektiem 
pienākošos summu iekasēšanas un 
sadales jomā. Tādos gadījumos biedru 
īpašumtiesību un kontroles kritēriji nav 
atbilstīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu, ka autortiesību un 
blakustiesību subjekti var pilnībā gūt 
labumu no iekšējā tirgus, ja to tiesības 
tiek pārvaldītas kolektīvi un ja netiek 
pārmērīgi ietekmēta to brīvība īstenot 
savas tiesības, ir jāparedz atbilstīgu 
drošības pasākumu iekļaušana mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju dibināšanas dokumentos. 
Turklāt saskaņā ar 
Direktīvu 2006/123/EK mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, 
sniedzot savus pārvaldījuma 
pakalpojumus, nedrīkstētu tieši vai netieši 
diskriminēt tiesību subjektus, 

svītrots
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pamatojoties uz to valstspiederību, 
dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas 
vietu.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu, ka autortiesību un 
blakustiesību subjekti var pilnībā gūt 
labumu no iekšējā tirgus, ja to tiesības tiek 
pārvaldītas kolektīvi un ja netiek pārmērīgi 
ietekmēta to brīvība īstenot savas tiesības, 
ir jāparedz atbilstīgu drošības pasākumu 
iekļaušana mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju dibināšanas 
dokumentos. Turklāt saskaņā ar 
Direktīvu 2006/123/EK mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, 
sniedzot savus pārvaldījuma pakalpojumus, 
nedrīkstētu tieši vai netieši diskriminēt 
tiesību subjektus, pamatojoties uz to 
valstspiederību, dzīvesvietu vai 
uzņēmējdarbības veikšanas vietu.

(8) Lai nodrošinātu, ka autortiesību un 
blakustiesību subjekti var pilnībā gūt 
labumu no iekšējā tirgus, ja to tiesības tiek 
pārvaldītas kolektīvi un ja nekādos 
apstākļos netiek ietekmēta to brīvība 
īstenot savas tiesības, ir jāparedz atbilstīgu 
drošības pasākumu iekļaušana mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
dibināšanas dokumentos. Turklāt saskaņā 
ar Direktīvu 2006/123/EK mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, 
sniedzot savus pārvaldījuma pakalpojumus, 
nedrīkstētu tieši vai netieši diskriminēt 
tiesību subjektus, pamatojoties uz to 
valstspiederību, dzīvesvietu vai 
uzņēmējdarbības veikšanas vietu. Būtu 
jānovērš jebkāda tieša vai netieša 
diskriminācija, pamatojoties uz 
iepriekšējām licencēm, repertuāra apjomu 
vai gaidāmo apgrozījumu.

Or. de

Pamatojums

Būtu jānovērš jebkāda tieša vai netieša diskriminācija.

Grozījums Nr. 67
Josef Weidenholzer
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Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ņemot vērā brīvību sniegt un saņemt 
kolektīvā pārvaldījuma pakalpojumus pāri 
valstu robežām, tiesību subjekti var brīvi 
izvēlēties mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju, kas pārvaldītu 
to tiesības, piemēram, publiskā izpildījuma 
vai apraides tiesības, vai tiesību 
kategorijas, piemēram, interaktīvu 
publiskošanu, ja kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija jau pārvalda šādas tiesības vai 
tiesību kategorijas. Tas nozīmē, ka tiesību 
subjekti var vienkārši atsaukt savas tiesības 
vai tiesību kategorijas no mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
pārvaldījuma un tās visas vai daļu no tām 
uzticēt vai nodot citai kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai vai citai 
struktūrai neatkarīgi no kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas vai tiesību 
subjekta mītnes dalībvalsts vai 
valstspiederības. Mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kas 
pārvalda dažādus darbu veidus un citus 
tiesību objektus, piemēram, literāros, 
muzikālos vai fotogrāfiskos darbus, būtu 
arī jādod tiesību subjektiem iespēja uz šādu 
elastīgumu attiecībā uz dažādiem darbu 
veidiem un citiem tiesību objektiem. 
Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām būtu jāinformē tiesību 
subjekti par šo izvēles iespēju un jāļauj to 
īstenot pēc iespējas vienkāršāk. Visbeidzot, 
šai direktīvai nevajadzētu ietekmēt tiesību 
subjektu iespējas pārvaldīt savas tiesības 
individuāli, tostarp nekomerciāliem 
mērķiem.

(9) Ņemot vērā brīvību sniegt un saņemt 
kolektīvā pārvaldījuma pakalpojumus pāri 
valstu robežām, tiesību subjekti var brīvi 
izvēlēties mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju, kas pārvaldītu 
to tiesības, piemēram, publiskā izpildījuma 
vai apraides tiesības, vai tiesību 
kategorijas, piemēram, interaktīvu 
publiskošanu, ja kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija jau pārvalda šādas tiesības vai 
tiesību kategorijas. Tas nozīmē, ka tiesību 
subjekti var vienkārši atsaukt savas tiesības 
vai tiesību kategorijas no mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
pārvaldījuma un tās visas vai daļu no tām 
uzticēt vai nodot citai kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai vai citai 
struktūrai neatkarīgi no kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas vai tiesību 
subjekta mītnes dalībvalsts vai 
valstspiederības. Mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kas 
pārvalda dažādus darbu veidus un citus 
tiesību objektus, piemēram, literāros, 
muzikālos vai fotogrāfiskos darbus, būtu 
arī jādod tiesību subjektiem iespēja uz šādu 
elastīgumu attiecībā uz dažādiem darbu 
veidiem un citiem tiesību objektiem. 
Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām būtu jāinformē tiesību 
subjekti par šo izvēles iespēju un jāļauj to 
īstenot pēc iespējas vienkāršāk. Visbeidzot, 
šai direktīvai vajadzētu aizsargāt un 
stiprināt tiesību subjektu iespējas pārvaldīt 
savas tiesības individuāli, tostarp 
nekomerciāliem mērķiem.

Or. de

Pamatojums

Šai direktīvai vajadzētu pastiprināt aizsardzību.
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Grozījums Nr. 68
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ekskluzīvu mantisko tiesību 
individuāla izmantošana, kā tas bieži 
notiek audiovizuālajā nozarē, arī ir 
saderīga ar iekšējā tirgus mērķiem, jo ar 
to producentam piešķir izmantošanas 
tiesības un mazina sadrumstalotības 
iespējamību.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Direktīvas noteikumu īstenošanā 
jāņem vērā katras nozares īpatnības. Jo 
īpaši direktīvā būtu jāņem vērā tas, ka 
audiovizuālajā nozarē, ko kopumā 
raksturo nelīdzsvarotas attiecības starp 
autoriem un producentiem, kolektīvā 
pārvaldība ir vēlamais veids, kā 
nodrošināt autoriem taisnīgu atlīdzību.  
Tāpēc kolektīvās pārvaldības 
organizācijām, kas pārvalda autoru 
tiesības audiovizuālajā jomā, ir jāspēj 
paredzēt grupu atļaujas, lai tiesības varētu 
pārvaldīt neatkarīgi no kategorijas. Tās 
būtu jāpilnvaro arī regulēt nosacījumus 
par autoru izslēgšanu, ja tas 
nepieciešams, lai nodrošinātu pārvaldības 
izmaksu apvienošanu visu autoru 
interesēs un lai aizsargātu un sekmētu 
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kultūras daudzveidību un lietotāju 
juridisko noteiktību. 

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Toine Manders

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Dalībai kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijā vajadzētu būt balstītai uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, tostarp attiecībā uz izdevējiem, 
kuri saskaņā ar līgumu par tiesību 
izmantošanu ir tiesīgi saņemt daļu no 
ienākumiem no tiesībām, ko pārvalda 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas, un tiesīgi iekasēt šādus 
ienākumus no kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas.

(10) Dalībai kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijā vajadzētu būt balstītai uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, tostarp attiecībā uz tiesību 
subjektu apvienībām, piemēram, citām 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām vai tiesību subjektu 
arodbiedrībām, un izdevējiem, kuri 
saskaņā ar līgumu par tiesību izmantošanu 
ir tiesīgi saņemt daļu no ienākumiem no 
tiesībām, ko pārvalda mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, un 
tiesīgi iekasēt šādus ienākumus no 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) No mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām tiek sagaidīts, 
ka tās darbojas savu biedru interesēs. 
Tāpēc ir svarīgi paredzēt sistēmas, kas dotu 
iespēju kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas biedriem izmantot savas 

(11) Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas darbojas to 
tiesību subjektu kolektīvās interesēs, kurus 
tās pārstāv. Tāpēc ir svarīgi paredzēt 
sistēmas, kas dotu iespēju kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas biedriem 
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tiesības, piedaloties kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas lēmumu pieņemšanas 
procesā. Dažādu kategoriju biedru 
pārstāvībai lēmumu pieņemšanas procesā 
vajadzētu būt taisnīgai un līdzsvarotai. 
Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas biedru pilnsapulces 
noteikumu efektivitāte var būt apdraudēta, 
ja nav pieņemti noteikumi par pilnsapulču 
norisi. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt, 
lai pilnsapulce tiktu sasaukta regulāri un 
vismaz reizi gadā un lai lielākā daļa 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
būtisko lēmumu tiktu pieņemta 
pilnsapulcēs.

izmantot savas tiesības, piedaloties 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
lēmumu pieņemšanas procesā. Dažādu 
kategoriju biedru — producentu un 
izpildītāju — pārstāvībai lēmumu 
pieņemšanas procesā vajadzētu būt 
taisnīgai un līdzsvarotai. Mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
biedru pilnsapulces noteikumu efektivitāte 
būtu apdraudēta, ja nav pieņemti 
noteikumi par pilnsapulču norisi. Tāpēc ir 
nepieciešams nodrošināt, lai pilnsapulce 
tiktu sasaukta regulāri un vismaz reizi gadā 
un lai lielākā daļa kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas būtisko lēmumu tiktu 
pieņemta pilnsapulcēs.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
biedriem būtu jānodrošina iespēja 
piedalīties un balsot pilnsapulcē; šo tiesību 
īstenošanai drīkst piemērot tikai taisnīgus 
un proporcionālus ierobežojumus. 
Balsstiesību izmantošana būtu jāpadara 
vienkārša.

(12) Kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
biedriem būtu jānodrošina iespēja 
piedalīties un balsot pilnsapulcē; šo tiesību 
īstenošanai drīkst piemērot tikai taisnīgus 
un proporcionālus ierobežojumus. 
Balsstiesību izmantošana būtu jāpadara 
vienkārša un, ja iespējams, jāveic 
elektroniski. 

Or. de

Grozījums Nr. 73
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
biedriem būtu jānodrošina iespēja 
piedalīties un balsot pilnsapulcē; šo tiesību 
īstenošanai drīkst piemērot tikai taisnīgus 
un proporcionālus ierobežojumus. 
Balsstiesību izmantošana būtu jāpadara 
vienkārša.

(12) Kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
biedri drīkst piedalīties un balsot 
pilnsapulcē; Balsstiesību aktīva un pasīva
izmantošana būtu jāpadara visiem biedriem 
vienkārša.

Or. de

Pamatojums

Nedrīkst būt dažādas biedru kategorijas — visiem biedriem jābūt vienādām vispārējām 
balsošanas tiesībām un iespējām tās vienkārši izmantot.

Grozījums Nr. 74
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Biedriem būtu jānodrošina iespēja 
piedalīties mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju vadības 
uzraudzībā. Šajā nolūkā kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām būtu jāizveido 
uzraudzības funkcija, kas atbilstu to 
organizatoriskajai struktūrai un dotu 
biedriem iespēju būt pārstāvētiem 
struktūrā, kas pilda šo funkciju. Lai 
izvairītos no pārmērīga sloga radīšanas 
mazām kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām un lai no šīs direktīvas 
izrietošās saistības būtu samērīgas, 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja — ja tās to 
uzskata par vajadzīgu — atbrīvot mazākās 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas no pienākuma organizēt 
šādas uzraudzības funkcijas izveidi.

(13) Biedriem būtu jānodrošina iespēja 
piedalīties kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju vadības uzraudzībā. Šajā 
nolūkā kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām būtu jāizveido uzraudzības 
funkcija, kas atbilstu to organizatoriskajai 
struktūrai un dotu biedriem iespēju būt 
pārstāvētiem struktūrā, kas pilda šo 
funkciju. Lai labāka regulējuma nolūkā
izvairītos no pārmērīga sloga radīšanas 
mazām kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām un lai no šīs direktīvas 
izrietošās saistības būtu samērīgas, 
dalībvalstīm būtu jāatbrīvo mazākās 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas no pienākuma organizēt 
šādas uzraudzības funkcijas izveidi.

Or. en
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Pamatojums

Labāka regulējuma nolūkā un saskaņā ar Komisijas apņemšanos, dalībvalstis var atbrīvot 
mazākās mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas no konkrētiem, iespējami 
smagiem pienākumiem.

Grozījums Nr. 75
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Biedriem būtu jānodrošina iespēja 
piedalīties mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju vadības 
uzraudzībā. Šajā nolūkā kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām būtu jāizveido 
uzraudzības funkcija, kas atbilstu to 
organizatoriskajai struktūrai un dotu 
biedriem iespēju būt pārstāvētiem 
struktūrā, kas pilda šo funkciju. Lai 
izvairītos no pārmērīga sloga radīšanas 
mazām kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām un lai no šīs direktīvas 
izrietošās saistības būtu samērīgas, 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja — ja tās to 
uzskata par vajadzīgu — atbrīvot mazākās 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas no pienākuma organizēt 
šādas uzraudzības funkcijas izveidi.

(13) Biedriem būtu jānodrošina iespēja 
piedalīties kolektīvās pārvaldības
organizāciju vadības uzraudzībā. Šajā 
nolūkā kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām būtu jāizveido uzraudzības 
funkcija, kas atbilstu to organizatoriskajai 
struktūrai un dotu dažādu kategoriju
biedriem iespēju būt līdzvērtīgi
pārstāvētiem struktūrā, kas pilda šo 
funkciju. Lai izvairītos no pārmērīga sloga 
radīšanas mazām kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām un lai no šīs direktīvas 
izrietošās saistības būtu samērīgas, 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja — ja tās to 
uzskata par vajadzīgu — atbrīvot mazākās 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas no pienākuma organizēt 
šādas uzraudzības funkcijas izveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Christian Engström

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ja tiesību subjektiem pienākošās 
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summas nav iespējams sadalīt tādēļ, ka 
kolektīvās pārvaldības organizācija nav 
spējusi identificēt un atrast tiesību 
subjektus, tad, ļaujot tām paturēt naudu 
un to izmantot citiem mērķiem, tiks radīts 
stimuls kolektīvās pārvaldības 
organizācijām necentīsies rūpīgi īstenot 
savus centienus, lai atrastu pareizo tiesību 
subjektu. Galvenā atbildība par kultūras 
politiku ir dalībvalstīm, tāpēc ir lietderīgi, 
lai nauda, ko nav iespējams sadalīt, tiek 
iemaksāta fondā, ko šim mērķim 
izveidojusi un pārvalda dalībvalsts, kurā 
nauda tika iekasēta. Fonds pēc tam ir 
atbildīgs jebkādu prasījumu gadījumā no 
uzradušos tiesību subjektu puses. Turklāt 
katra dalībvalsts nolems, kā fondā 
iemaksāto naudu izmantot saistītiem 
mērķiem, piemēram, lai samaksātu tiesību 
subjektiem, kas uzradušies, saskaņā ar 
Direktīvu 2012/28/ES par dažiem 
atļautiem nenosakāmu autortiesību 
subjektu darbu izmantošanas veidiem, lai 
digitalizētu un atjaunotu ES kultūras 
mantojumu un lai sekmētu kultūru 
daudzveidību.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 12. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 77
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tā kā tiesību subjektiem ir tiesības 
saņemt atlīdzību par viņu tiesību 
izmantošanu, ir svarīgi, lai lēmumu par 
jebkādiem atskaitījumiem, kas nav 
administratīvās maksas vai valsts tiesību 

(16) Tā kā tiesību subjektiem ir tiesības 
saņemt atlīdzību par viņu tiesību 
izmantošanu, ir svarīgi, lai lēmumu par 
jebkādiem atskaitījumiem, kas nav 
administratīvās maksas, piemēram, 
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aktos noteiktie atskaitījumi, pieņemtu 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju biedri 
un lai šo organizāciju noteikumi, kas 
reglamentē šos atskaitījumus, būtu 
pārredzami tiesību subjektiem. Jebkuram 
šādam tiesību subjektam vajadzētu būt 
iespējai bez jebkādas diskriminācijas 
piekļūt jebkādiem sociālajiem, kultūras un 
izglītības pakalpojumiem, ko finansē, 
izmantojot šādus atskaitījumus. Tomēr šai 
direktīvai nevajadzētu ietekmēt valstu 
tiesību aktus attiecībā uz jebkādiem 
aspektiem, kas nav reglamentēti ar šo 
direktīvu.

atskaitījumi sociālajiem, kultūras vai 
izglītības mērķiem, vai valsts tiesību aktos 
noteiktie atskaitījumi, pieņemtu kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju biedri un lai šo 
organizāciju noteikumi, kas reglamentē šos 
atskaitījumus, būtu pārredzami tiesību 
subjektiem. Jebkuram šādam tiesību 
subjektam vajadzētu būt iespējai bez 
jebkādas diskriminācijas piekļūt jebkādiem 
sociālajiem, kultūras un izglītības 
pakalpojumiem, ko finansē, izmantojot 
šādus atskaitījumus. Tomēr šai direktīvai 
nevajadzētu ietekmēt valstu tiesību aktus 
attiecībā uz jebkādiem aspektiem, kas nav 
reglamentēti ar šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tā kā tiesību subjektiem ir tiesības 
saņemt atlīdzību par viņu tiesību 
izmantošanu, ir svarīgi, lai lēmumu par 
jebkādiem atskaitījumiem, kas nav 
administratīvās maksas vai valsts tiesību 
aktos noteiktie atskaitījumi, pieņemtu 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju biedri 
un lai šo organizāciju noteikumi, kas 
reglamentē šos atskaitījumus, būtu 
pārredzami tiesību subjektiem. Jebkuram 
šādam tiesību subjektam vajadzētu būt 
iespējai bez jebkādas diskriminācijas 
piekļūt jebkādiem sociālajiem, kultūras un 
izglītības pakalpojumiem, ko finansē, 
izmantojot šādus atskaitījumus. Tomēr šai 
direktīvai nevajadzētu ietekmēt valstu 
tiesību aktus attiecībā uz jebkādiem 
aspektiem, kas nav reglamentēti ar šo 
direktīvu.

(16) Tā kā tiesību subjektiem ir tiesības 
saņemt atlīdzību par viņu tiesību 
izmantošanu, ir svarīgi, lai lēmumu par 
jebkādiem atskaitījumiem pieņemtu visi
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju biedri 
un lai šo organizāciju noteikumi, kas 
reglamentē šos atskaitījumus, būtu skaidri 
un pārredzami tiesību subjektiem. 
Jebkuram šādam tiesību subjektam 
vajadzētu būt iespējai vienmēr un 
vienkārši, bez jebkādas diskriminācijas 
piekļūt jebkādiem sociālajiem, kultūras un 
izglītības pakalpojumiem, ko finansē, 
izmantojot šādus atskaitījumus. Tomēr šai 
direktīvai nevajadzētu ietekmēt valstu 
tiesību aktus attiecībā uz jebkādiem 
aspektiem, kas nav reglamentēti ar šo 
direktīvu.
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Or. de

Grozījums Nr. 79
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai vienkāršotu procedūru, uzlabotu 
pārredzamību un novērstu situācijas, kad 
lietotāji saņem vairāk nekā vienu rēķinu 
par vienām un tām pašām tiesībām vienos 
un tajos pašos darbos, kolektīvās 
pārvaldības organizācijas var sadarboties. 
Turpmāka izvērtēšana jāveic par 
sadarbības izmaksām un ieguvumiem, ko 
radītu informācijas par licencēm 
apvienošana, kopīgu datu bāzi un kopīgu 
rēķinu izrakstīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Toine Manders

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām un 
izmantotājiem būtu arī jāizveido saziņas 
procedūras, lai ļautu izmantotājiem sniegt 
nepieciešamo informāciju par licenču 
izmantošanu un iespēju robežās precīzi 
ziņot par licencēto darbu faktisko 
izmantošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai palielinātu tiesību subjektu, 
lietotāju un citu kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju uzticību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju sniegtajiem 
pārvaldījuma pakalpojumiem, būtu 
jāparedz prasība, ka katra kolektīvā
pārvaldījuma organizācija veic īpašus 
pārredzamības pasākumus. Tāpēc katrai 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai būtu jāinformē atsevišķie 
tiesību subjekti par tiem izmaksātajām 
summām un attiecīgajiem atskaitījumiem. 
Būtu jāparedz arī prasība, ka tām jāsniedz 
pietiekama informācija, tostarp finanšu 
informācija, citām mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām kuru 
tiesības tās pārvalda saskaņā ar 
pārstāvniecības līgumiem. Katrai mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai būtu arī jāpublisko pietiekami 
daudz informācijas, lai nodrošinātu to, ka 
tiesību subjekti, lietotāji un citas kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas saprot, kā tā ir 
strukturēta un kā tā veic savas darbības. 
Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām jo īpaši būtu jāatklāj tiesību 
subjektiem, lietotājiem un citām kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām savs repertuārs 
un savi noteikumi par maksām, 
atskaitījumiem un tarifiem.

(19) Lai palielinātu tiesību subjektu, 
lietotāju un citu kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju uzticību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju sniegtajiem 
pārvaldījuma pakalpojumiem, būtu 
jāparedz prasība, ka katra kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija veic īpašus 
pārredzamības pasākumus. Tāpēc katrai 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai būtu jāinformē atsevišķie 
tiesību subjekti par tiem izmaksātajām 
summām un attiecīgajiem atskaitījumiem. 
Būtu jāparedz arī prasība, ka tām jāsniedz 
pietiekama informācija, tostarp finanšu 
informācija, citām mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām kuru 
tiesības tās pārvalda saskaņā ar 
pārstāvniecības līgumiem. Katrai mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai būtu arī jāpublisko pietiekami 
daudz informācijas, lai nodrošinātu to, ka 
tiesību subjekti, lietotāji, citas kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas un sabiedrība
saprot, kā tā ir strukturēta un kā tā veic 
savas darbības. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām jo īpaši būtu 
jāatklāj tiesību subjektiem, lietotājiem,
citām kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām savs repertuārs un savi 
noteikumi par maksām, atskaitījumiem un 
tarifiem un jādara tas pieejams 
sabiedrībai.

Or. de

Grozījums Nr. 82
Emma McClarkin
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Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu, ka tiesību subjektiem 
ir iespēja uzraudzīt attiecīgo kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju darbības 
rezultātus un salīdzināt tos, kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām būtu 
jāpublisko gada pārredzamības ziņojums, 
kurā iekļauta salīdzināma revidēta finanšu 
informācija, kas attiecas uz kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju darbībām. 
Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām arī būtu jāpublisko gada 
īpašais ziņojums par sociālajiem, kultūras 
un izglītības pakalpojumiem paredzēto 
summu izmantojumu. Lai izvairītos no 
pārmērīga sloga radīšanas mazām 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un 
lai no šīs direktīvas izrietošās saistības būtu 
samērīgas, dalībvalstīm vajadzētu dot 
iespēju — ja tās to uzskata par vajadzīgu 
— atbrīvot mazākās mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas no 
noteiktiem pienākumiem attiecībā uz 
pārredzamības nodrošināšanu.

(20) Lai nodrošinātu, ka tiesību subjektiem 
ir iespēja uzraudzīt attiecīgo kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju darbības 
rezultātus un salīdzināt tos, kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām būtu 
jāpublisko gada pārredzamības ziņojums, 
kurā iekļauta salīdzināma revidēta finanšu 
informācija, kas attiecas uz kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju darbībām. 
Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām arī būtu jāpublisko gada 
īpašais ziņojums par sociālajiem, kultūras 
un izglītības pakalpojumiem paredzēto 
summu izmantojumu. Lai labāka 
regulējuma nolūkā izvairītos no pārmērīga 
sloga radīšanas mazām kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām un lai no šīs 
direktīvas izrietošās saistības būtu 
samērīgas, dalībvalstīm būtu jāatbrīvo
mazākās mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas no pienākuma 
organizēt šāda uzraudzības dienesta 
izveidi.

Or. en

Pamatojums

Labāka regulējuma nolūkā un saskaņā ar Komisijas apņemšanos, dalībvalstis var atbrīvot 
mazākās organizācijas no konkrētiem, iespējami smagiem pienākumiem.

Grozījums Nr. 83
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Šī direktīva neskar dalībvalstu 
noteikumus attiecībā uz tiesību 
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pārvaldījumu, piemēram, plašāku 
kolektīvo licencēšanu, obligātu kolektīvo 
pārvaldījumu un pārstāvības un 
tālāknodošanas tiesisko prezumpciju, ja 
vien minētie noteikumi nav pretrunā ar 
Savienības tiesībām un Savienības un tās 
dalībvalstu starptautiskajām saistībām. Ja 
obligāts kolektīvais pārvaldījums attiecas 
uz visām attiecīgās kategorijas tiesībām 
vai satura veidiem, pienākums publicēt 
repertuāru nav spēkā tad, ja tikai viens no 
tiem ir aktīvi pilnvarots.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai gan internetam nav robežu, 
mūzikas tiešsaistes pakalpojumu tirgus ES 
joprojām ir sadrumstalots, un vienotais 
tirgus vēl joprojām nav izveidots pilnībā. 
Sarežģītība un grūtības, kas saistītas ar 
tiesību kolektīvo pārvaldījumu Eiropā, 
vairākos gadījumos ir palielinājušas 
Eiropas mūzikas tiešsaistes pakalpojumu 
digitālā tirgus sadrumstalotību. Šī situācija 
ir krasā kontrastā strauji augošajam 
patērētāju pieprasījumam pēc piekļuves 
digitālajam saturam un saistītajiem 
novatoriskajiem pakalpojumiem, tostarp 
pāri valstu robežām.

(22) Lai gan internetam nav robežu, 
mūzikas tiešsaistes pakalpojumu tirgus ES 
joprojām ir sadrumstalots, un vienotais 
tirgus vēl joprojām nav izveidots pilnībā. 
Sarežģītība un grūtības, kas saistītas ar 
tiesību kolektīvo pārvaldījumu Eiropā, 
vairākos gadījumos ir palielinājušas 
Eiropas mūzikas tiešsaistes pakalpojumu 
digitālā tirgus sadrumstalotību. Šī situācija 
ir krasā kontrastā strauji augošajam 
patērētāju pieprasījumam pēc piekļuves 
digitālajam saturam un saistītajiem 
novatoriskajiem pakalpojumiem, tostarp 
pāri valstu robežām. Tā rezultātā 
informācijas tehnoloģiju potenciāls 
joprojām nav izmantots, un patērētājiem 
nav iespēju izmantot patiesu digitālo 
mūzikas iekšējo tirgu bez robežām. Tāpēc 
ir svarīgi virzīties uz priekšu, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu statusu brīvai —
gan fiziskai, gan digitālai — preču un 
pakalpojumu kustībai. 
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Or. en

Grozījums Nr. 85
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Daudzteritoriālo daudzrepertuāra 
licenču piešķiršana tiešsaistes mūzikas 
tiesībām un kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju nodrošinātas taisnīgas un 
pienācīgas atlīdzības tiesību subjektiem ir 
Eiropas Savienības un tās iedzīvotāju 
vispārējās ekonomiskās un kultūras 
interesēs.  Kolektīvās pārvaldības 
organizāciju pārrobežu sadarbība vai to 
licencēšanas darbību apvienošana, lai 
veidotu kopējus attiecīgos papildu 
repertuārus, ir būtiska efektīvas sistēmas 
daudzteritoriālo daudzrepertuāra licenču 
par muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām 
izveidei un darbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Mūzikas tiešsaistes pakalpojumu 
nozarē, kurā teritoriāls autortiesību 
kolektīvais pārvaldījums joprojām ir 
norma, ir būtiski radīt nosacījumus, kas 
veicinātu to, ka kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas piemēro visefektīvāko 
licencēšanas praksi, turklāt aizvien vairāk 
pārrobežu kontekstā. Tādēļ ir lietderīgi 

(24) Mūzikas tiešsaistes pakalpojumu 
nozarē, kurā teritoriāls autortiesību 
kolektīvais pārvaldījums joprojām ir 
norma, ir būtiski radīt nosacījumus, kas 
veicinātu to, ka kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas piemēro visefektīvāko 
licencēšanas praksi, turklāt aizvien vairāk 
pārrobežu kontekstā. Tādēļ ir lietderīgi 
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paredzēt noteikumu kopumu, ar kuru 
saskaņo pamatnosacījumus 
daudzteritoriālai kolektīvai licencēšanai par 
muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām, ko 
veic kolektīvā pārvaldījuma organizācijas. 
Šiem noteikumiem būtu jānodrošina 
vajadzīgais kvalitātes minimums pārrobežu 
pakalpojumiem, ko sniedz kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas, jo īpaši 
attiecībā uz repertuāru pārredzamību un 
finanšu plūsmas pareizību saistībā ar 
tiesību izmantošanu. Ar tiem arī jārada 
pamats, lai atvieglotu mūzikas repertuāru 
brīvprātīgu apvienošanu un tādējādi 
samazinātu licenču skaitu, kāds vajadzīgs 
lietotājam, lai sniegtu daudzteritoriālus 
pakalpojumus. Šiem noteikumiem 
vajadzētu ļaut mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai lūgt citai 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
pārstāvēt savu repertuāru daudzteritoriālā 
mērogā, ja tā pati nevar izpildīt prasības. 
Būtu jānosaka, ka kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai, kura saņem pieprasījumu, ir 
pienākums akceptēt pieprasījuma 
iesniedzējas organizācijas pilnvarojumu, ar 
nosacījumu, ka tā apvieno repertuāru un 
piedāvā vai piešķir daudzteritoriālas 
licences. Likumīgu mūzikas tiešsaistes 
pakalpojumu attīstībai visā Savienībā būtu 
arī jāveicina cīņu pret pirātismu.

paredzēt noteikumu kopumu, ar kuru 
saskaņo pamatnosacījumus 
daudzteritoriālai kolektīvai licencēšanai par 
muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām, ko 
veic kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, 
tādā veidā uzlabojot patērētāju izvēli un 
virzoties uz vienotā digitāla tirgus izveides 
pabeigšanu. Šiem noteikumiem būtu 
jānodrošina vajadzīgais kvalitātes 
minimums pārrobežu pakalpojumiem, ko 
sniedz kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas, jo īpaši attiecībā uz 
repertuāru pārredzamību un finanšu 
plūsmas pareizību saistībā ar tiesību 
izmantošanu. Ar tiem arī jārada pamats, lai 
atvieglotu mūzikas repertuāru brīvprātīgu 
apvienošanu un tādējādi samazinātu 
licenču skaitu, kāds vajadzīgs lietotājam, 
lai sniegtu daudzteritoriālus pakalpojumus. 
Šiem noteikumiem vajadzētu ļaut mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai lūgt citai kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai pārstāvēt savu 
repertuāru daudzteritoriālā mērogā, ja tā 
pati nevar izpildīt prasības. Būtu jānosaka, 
ka kolektīvā pārvaldījuma organizācijai, 
kura saņem pieprasījumu, ir pienākums 
akceptēt pieprasījuma iesniedzējas 
organizācijas pilnvarojumu, ar nosacījumu, 
ka tā apvieno repertuāru un piedāvā vai 
piešķir daudzteritoriālas licences. 
Likumīgu mūzikas tiešsaistes pakalpojumu 
attīstībai visā Savienībā būtu arī jāveicina 
cīņu pret pirātismu.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Mūzikas tiešsaistes pakalpojumu (24) Atšķirībā no citām radošajām 
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nozarē, kurā teritoriāls autortiesību 
kolektīvais pārvaldījums joprojām ir 
norma, ir būtiski radīt nosacījumus, kas 
veicinātu to, ka kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas piemēro visefektīvāko 
licencēšanas praksi, turklāt aizvien vairāk 
pārrobežu kontekstā. Tādēļ ir lietderīgi 
paredzēt noteikumu kopumu, ar kuru 
saskaņo pamatnosacījumus 
daudzteritoriālai kolektīvai licencēšanai par 
muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām, ko 
veic kolektīvā pārvaldījuma organizācijas. 
Šiem noteikumiem būtu jānodrošina 
vajadzīgais kvalitātes minimums pārrobežu 
pakalpojumiem, ko sniedz kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas, jo īpaši 
attiecībā uz repertuāru pārredzamību un 
finanšu plūsmas pareizību saistībā ar 
tiesību izmantošanu. Ar tiem arī jārada 
pamats, lai atvieglotu mūzikas repertuāru 
brīvprātīgu apvienošanu un tādējādi 
samazinātu licenču skaitu, kāds vajadzīgs 
lietotājam, lai sniegtu daudzteritoriālus
pakalpojumus. Šiem noteikumiem 
vajadzētu ļaut mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai lūgt citai 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
pārstāvēt savu repertuāru daudzteritoriālā 
mērogā, ja tā pati nevar izpildīt prasības. 
Būtu jānosaka, ka kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai, kura saņem pieprasījumu, ir 
pienākums akceptēt pieprasījuma 
iesniedzējas organizācijas pilnvarojumu, ar 
nosacījumu, ka tā apvieno repertuāru un 
piedāvā vai piešķir daudzteritoriālas 
licences. Likumīgu mūzikas tiešsaistes
pakalpojumu attīstībai visā Savienībā būtu 
arī jāveicina cīņu pret pirātismu.

nozarēm, kurās lielāka nozīme ir tiešai 
licencēšanai, mūzikas nozarē teritoriāls 
autortiesību kolektīvais pārvaldījums 
joprojām ir norma. Tāpēc ir būtiski radīt 
nosacījumus, kas veicinātu to, ka kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas piemēro 
visefektīvāko licencēšanas praksi, turklāt 
aizvien vairāk pārrobežu kontekstā. Tādēļ 
ir lietderīgi paredzēt noteikumu kopumu, ar 
kuru saskaņo pamatnosacījumus 
daudzteritoriālai kolektīvai licencēšanai par 
muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām, ko 
veic kolektīvā pārvaldījuma organizācijas. 
Šiem noteikumiem būtu jānodrošina 
vajadzīgais kvalitātes minimums pārrobežu 
pakalpojumiem, ko sniedz kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas, jo īpaši 
attiecībā uz repertuāru pārredzamību un 
finanšu plūsmas pareizību saistībā ar 
tiesību izmantošanu. Ar tiem arī jārada 
pamats, lai atvieglotu mūzikas repertuāru 
brīvprātīgu apvienošanu un tādējādi 
samazinātu licenču skaitu, kāds vajadzīgs 
lietotājam, lai sniegtu daudzteritoriālus 
pakalpojumus. Šiem noteikumiem 
vajadzētu ļaut mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai lūgt citai 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
pārstāvēt savu repertuāru daudzteritoriālā 
mērogā, ja tā pati nevar izpildīt prasības. 
Būtu jānosaka, ka kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai, kura saņem pieprasījumu, ir 
pienākums akceptēt pieprasījuma 
iesniedzējas organizācijas pilnvarojumu, ar 
nosacījumu, ka tā apvieno repertuāru un 
piedāvā vai piešķir daudzteritoriālas 
licences. Likumīgu mūzikas tiešsaistes 
pakalpojumu attīstībai visā Savienībā būtu 
arī jāveicina cīņu pret pirātismu.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Sabine Verheyen
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Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Raidorganizācijas parasti izmanto 
vietējās kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas piešķirto licenci, kas attiecas 
uz pašu televīzijas un radio programmu 
raidījumiem, kuros ietverti muzikāli darbi. 
Šī licence bieži vien aprobežojas ar 
apraides darbībām. Licence par muzikālu 
darbu tiešsaistes tiesībām būtu 
nepieciešama, lai atļautu šādus televīzijas 
vai radio raidījumus darīt pieejamus arī 
tiešsaistē. Lai atvieglotu mūzikas 
tiešsaistes tiesību licencēšanu attiecībā uz 
televīzijas un radio raidījumu simultānu 
un vēlāku pārraidīšanu, ir nepieciešams 
paredzēt atkāpi no noteikumiem, kas citādi 
būtu piemērojami daudzteritoriālai
licencēšanai attiecībā uz muzikālu darbu 
izmantošanu tiešsaistē. Šādas atkāpes 
darbības jomai būtu jāaprobežojas tikai ar 
to, kas ir vajadzīgs, lai dotu iespēju 
tiešsaistē piekļūt televīzijas vai radio 
programmām, un ar materiālu, kurš ir 
skaidri izteiktās pakārtotības attiecībās ar 
sākotnējo programmu un kas radīts 
tādiem mērķiem kā, piemēram, attiecīgās 
televīzijas vai radio programmas 
papildināšana, iepriekšēja vai atkārtota 
noskatīšanās/noklausīšanās. Minētās 
atkāpes piemērošanas rezultātā nedrīkst tikt 
kropļota konkurence ar citiem 
pakalpojumiem, kas sniedz individuāliem 
patērētājiem piekļuvi muzikālajiem vai 
audiovizuālajiem darbiem tiešsaistē, vai 
radīti konkurences ierobežojumi, 
piemēram, veikta tirgus vai klientu 
sadalīšana, pārkāpjot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 101. vai 102. pantu.

(35) Raidorganizācijas parasti izmanto 
vietējās kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas piešķirto licenci, kas attiecas 
uz pašu televīzijas un radio programmu 
raidījumiem, kuros ietverti muzikāli darbi. 
Licence par muzikālu darbu tiešsaistes 
tiesībām būtu nepieciešama, lai atļautu 
šādus televīzijas vai radio raidījumus darīt 
pieejamus arī tiešsaistē. Lai atvieglotu 
mūzikas tiešsaistes tiesību licencēšanu, 
uzlabojot pieejamību, ir nepieciešams 
paredzēt atkāpi no noteikumiem, kas citādi 
būtu piemērojami daudzteritoriālai 
licencēšanai attiecībā uz muzikālu darbu 
izmantošanu tiešsaistē. Šādas atkāpes 
darbības jomai būtu jāaprobežojas tikai ar 
to, kas ir vajadzīgs, lai dotu iespēju 
tiešsaistē piekļūt televīzijas vai radio 
programmām, kā arī ar lineārajiem radio 
pārraižu pakalpojumiem saistītiem 
tiešsaistes piedāvājumiem. Minētās 
atkāpes piemērošanas rezultātā nedrīkst tikt 
kropļota konkurence ar citiem 
pakalpojumiem, kas sniedz individuāliem 
patērētājiem piekļuvi muzikālajiem vai 
audiovizuālajiem darbiem tiešsaistē, vai 
radīti konkurences ierobežojumi, 
piemēram, veikta tirgus vai klientu 
sadalīšana, pārkāpjot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 101. vai 102. pantu.

Or. de
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Grozījums Nr. 89
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Ir jānodrošina to valstu tiesību aktu
noteikumu efektīva piemērošana, kas 
pieņemti atbilstīgi šai direktīvai. Mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām saviem biedriem būtu 
jāpiedāvā īpašas sūdzību izskatīšanas un 
strīdu izšķiršanas procedūras. Šīm 
procedūrām vajadzētu būt pieejamām arī 
citām tiesību subjektiem, ko pārstāv 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija. Ir 
lietderīgi arī nodrošināt, ka dalībvalstīm ir 
neatkarīgas, objektīvas un efektīvas strīdu 
izšķiršanas struktūras, kas spēj atrisināt 
komerctiesiskus strīdus starp kolektīvā
pārvaldījuma organizācijām un lietotājiem 
saistībā ar esošiem vai ierosinātiem 
licencēšanas nosacījumiem, kā arī ar 
situācijām, kad licences piešķiršana ir 
atteikta. Turklāt noteikumi par 
daudzteritoriālu licencēšanu par muzikālu 
darbu tiešsaistes tiesībām varētu zaudēt 
efektivitāti, ja strīdus starp kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām un to 
sadarbības partneriem ātri un efektīvi 
neatrisinātu neatkarīgas un objektīvas 
struktūras. Tāpēc ir lietderīgi nodrošināt 
(neskarot tiesības vērsties tiesā) viegli 
pieejamas, objektīvas un efektīvas 
ārpustiesas procedūras, lai risinātu 
konfliktus starp kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, no vienas puses, un 
mūzikas tiešsaistes pakalpojumu 
sniedzējiem, tiesību subjektiem vai citām 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, no 
otras puses.

(36) Ir jānodrošina to valstu tiesību aktu 
noteikumu efektīva piemērošana, kas 
pieņemti atbilstīgi šai direktīvai. Mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām saviem biedriem būtu 
jāpiedāvā īpašas sūdzību izskatīšanas un 
strīdu izšķiršanas procedūras. Šīm 
procedūrām vajadzētu būt pieejamām arī 
citām tiesību subjektiem, ko pārstāv 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija. Ir 
lietderīgi arī nodrošināt, ka dalībvalstīm ir 
neatkarīgas, objektīvas un efektīvas strīdu 
izšķiršanas struktūras, kas spēj atrisināt 
komerctiesiskus strīdus starp kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām un lietotājiem 
saistībā ar esošiem vai ierosinātiem 
licencēšanas nosacījumiem, kā arī ar 
situācijām, kad licences piešķiršana ir 
atteikta. Turklāt noteikumi par 
daudzteritoriālu licencēšanu par muzikālu 
darbu tiešsaistes tiesībām varētu zaudēt 
efektivitāti, ja strīdus starp kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām un to 
sadarbības partneriem ātri un efektīvi 
neatrisinātu neatkarīgas un objektīvas 
struktūras. Tāpēc ir lietderīgi nodrošināt 
(neskarot tiesības vērsties tiesu iestādē) 
viegli pieejamas, objektīvas un efektīvas 
ārpustiesas procedūras, lai risinātu 
konfliktus starp kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, no vienas puses, un 
mūzikas tiešsaistes pakalpojumu 
sniedzējiem, tiesību subjektiem vai citām 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, no 
otras puses.

Or. en
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Grozījums Nr. 90
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Šajā direktīvā ir ievērotas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā iekļautās 
pamattiesības un principi. Direktīvā 
paredzētajai prasībai, ka strīdu izšķiršanas 
mehānismi būtu jādara pieejami biedriem, 
tiesību subjektiem, lietotājiem un mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, nevajadzētu kavēt puses 
īstenot to tiesības vērsties tiesā, kas 
garantētas ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu.

(41) Šajā direktīvā ir ievērotas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā iekļautās 
pamattiesības un principi. Direktīvā 
paredzētajai prasībai, ka strīdu izšķiršanas 
mehānismi būtu jādara pieejami biedriem, 
tiesību subjektiem, lietotājiem un mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, nevajadzētu kavēt puses 
īstenot to tiesības vērsties tiesu iestādē, kas 
garantētas ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Šīs direktīvas noteikumi neskar 
konkurences tiesību aktu noteikumu 
piemērošanu un jebkurus citus attiecīgus 
tiesību aktus citās jomās, tostarp attiecībā 
uz konfidencialitāti, komercnoslēpumu, 
privātās dzīves aizsardzību, piekļuvi 
dokumentiem, līgumtiesībām un 
starptautiskajām privāttiesībām, kas 
attiecas uz tiesību kolīzijām un tiesu 
piekritību.

(43) Šīs direktīvas noteikumi neskar 
konkurences tiesību aktu noteikumu 
piemērošanu un jebkurus citus attiecīgus 
tiesību aktus citās jomās, tostarp attiecībā 
uz konfidencialitāti (jo īpaši saistībā ar 
individuāliem nolīgumiem vai vienošanos 
neizpaust informāciju), 
komercnoslēpumu, privātās dzīves 
aizsardzību, piekļuvi dokumentiem, 
līgumtiesībām un starptautiskajām 
privāttiesībām, kas attiecas uz tiesību 
kolīzijām un tiesu piekritību.

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir noteiktas prasības, kas 
vajadzīgas, lai nodrošinātu autortiesību un 
blakustiesību pareizu pārvaldījumu, ko veic 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācijas. Tajā noteiktas arī prasības 
par autortiesību daudzteritoriālu 
licencēšanu muzikālo darbu izmantošanai 
tiešsaistē, ko veic mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas.

Šajā direktīvā ir noteiktas prasības, kas 
vajadzīgas, lai nodrošinātu autortiesību un 
blakustiesību pareizu pārvaldījumu, ko veic 
mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības
organizācijas. Tajā noteiktas arī prasības 
par autortiesību daudzteritoriālu 
licencēšanu muzikālo darbu izmantošanai 
tiešsaistē, ko veic mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu)

Or. en

Grozījums Nr. 93
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir noteiktas prasības, kas 
vajadzīgas, lai nodrošinātu autortiesību un 
blakustiesību pareizu pārvaldījumu, ko veic 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācijas. Tajā noteiktas arī prasības 
par autortiesību daudzteritoriālu 
licencēšanu muzikālo darbu izmantošanai 
tiešsaistē, ko veic mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas.

Šajā direktīvā ir noteiktas prasības, kas 
vajadzīgas, lai nodrošinātu autortiesību un 
blakustiesību pareizu pārvaldījumu, ko veic 
mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības
organizācijas. Tajā noteiktas arī prasības 
par autortiesību daudzteritoriālu 
licencēšanu muzikālo darbu izmantošanai 
tiešsaistē, ko veic mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Christian Engström
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I, II un IV sadaļu, izņemot 36. un 
40. pantu, piemēro visām mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kas 
reģistrētas Savienībā.

I, II un IV sadaļu, izņemot 36. un 
40. pantu, piemēro visām mantisko tiesību 
kolektīvās pārvaldības organizācijām un 
citām tiesību pārvaldījuma struktūrām, kas 
darbojas vismaz vienā Savienības 
dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no noteikumu neievērošanas, uzņēmumus dibinot ārpus Savienības, direktīvai 
būtu jāattiecas uz visām kolektīvās pārvaldības organizācijām, kas darbojas vismaz vienā 
Savienības dalībvalstī.

Grozījums Nr. 95
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III sadaļa neattiecas uz kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām, kas izplata 
licences raidorganizācijām saskaņā ar 
valsts un ES tiesību aktiem saistībā ar to 
lineārās apraides tiešsaistes 
piedāvājumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 96
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.b daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas I sadaļu, II sadaļas 10. pantu, 
11. panta 1. punktu, 12., 15., 16., 18., 19. 
un 20. pantu, III sadaļu un IV sadaļas 
34., 35., 37. un 38. pantu piemēro 
neatkarīgiem komercdarbības veicējiem, 
kuru galvenā darbība vai pamatdarbība ir 
komerciālā nolūkā piedāvāt kolektīvo 
tiesību pārvaldījuma pakalpojumus
autortiesību vai ar tām saistītu tiesību 
subjektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas I, II un IV sadaļa attiecas uz 
visām mantisko tiesību kolektīvās 
pārvaldības organizācijām, kuras 
reģistrētas Eiropas Savienībā. Dalībvalstis 
Direktīvas I sadaļu, II sadaļas 2.-
5. nodaļu  un IV sadaļu, izņemot 36. un 
38. pantu, drīkst piemērot trešo valstu 
mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības 
organizācijām, kuras ieguvušas licenci 
par lietošanas tiesību izmantošanu 
dalībvalstu teritorijā.

Or. de

Grozījums Nr. 98
Christian Engström

Regulas priekšlikums
3. pants – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) "mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija" ir organizācija, 
kura ir pilnvarota ar likumu vai kuru ar 
tiesību nodošanas, licences vai jebkuru citu 
līgumu ir pilnvarojuši vairāki tiesību
subjekti, un kuras vienīgais vai galvenais
darbības mērķis pārvaldīt autortiesības vai 
blakustiesības, un kura ir tās biedru 
īpašumā vai kontrolē;

a) „mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības 
organizācija” ir organizācija, kura ir 
pilnvarota ar likumu vai kuru ar tiesību 
nodošanas, licences vai jebkuru citu 
līgumu ir pilnvarojuši vairāki tiesību 
subjekti un kuras vienīgais darbības mērķis 
vai viens no tiem ir šo tiesību subjektu 
kolektīvās interesēs pārvaldīt to
autortiesības vai blakustiesības, un kura ir:
i) tās biedru īpašumā vai kontrolē, vai

ii) dibināta kā bezpeļņas organizācija, vai
iii) vienas vai vairāku kolektīvās 
pārvaldības organizāciju īpašumā vai 
kontrolē;

Or. en

Pamatojums

Šādu definīciju ierosināja Īrijas prezidentūra. Pievienots ir iii) punkts, lai direktīvā iekļautu 
arī meitasuzņēmumus.

Grozījums Nr. 99
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
3. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) "mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija" ir organizācija, 
kura ir pilnvarota ar likumu vai kuru ar 
tiesību nodošanas, licences vai jebkuru citu 
līgumu ir pilnvarojuši vairāki tiesību 
subjekti, un kuras vienīgais vai galvenais 
darbības mērķis pārvaldīt autortiesības vai 
blakustiesības, un kura ir tās biedru 
īpašumā vai kontrolē;

a) „mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības
organizācija" ir bezpeļņas organizācija, 
kura ir pilnvarota ar likumu vai kuru ar 
tiesību nodošanas, licences vai jebkuru citu 
līgumu ir pilnvarota vairāku tiesību 
subjektu vārdā un kuras vienīgais vai 
galvenais darbības mērķis kolektīvi 
pārvaldīt un izsniegt licences īpašām 
darbu kategorijām vai citās aizsargātās 
darbības jomās vai attiecībā uz īpašām 
autortiesību vai blakustiesību 
kategorijām, un kuras pamatā ir tiesību 
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subjektu solidaritātes princips un tās 
fiduciārs pienākums ir darboties visu to 
tiesību subjektu interesēs, kurus tā 
pārstāv;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
3. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) "mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija" ir organizācija, 
kura ir pilnvarota ar likumu vai kuru ar 
tiesību nodošanas, licences vai jebkuru citu 
līgumu ir pilnvarojuši vairāki tiesību 
subjekti, un kuras vienīgais vai galvenais
darbības mērķis pārvaldīt autortiesības vai 
blakustiesības, un kura ir tās biedru 
īpašumā vai kontrolē;

a) „mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības 
organizācija” ir peļņas vai bezpeļņas
organizācija, kura ir pilnvarota ar likumu 
vai kura ar tiesību nodošanas, licences vai 
jebkuru citu līgumu ir pilnvarota vairāku
tiesību subjektu vārdā un kuras vienīgais 
darbības mērķis vai viens no tiem ir šo 
tiesību subjektu kolektīvās interesēs
pārvaldīt to autortiesības vai 
blakustiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
3. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) "mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija" ir organizācija, 
kura ir pilnvarota ar likumu vai kuru ar 
tiesību nodošanas, licences vai jebkuru citu 
līgumu ir pilnvarojuši vairāki tiesību 
subjekti, un kuras vienīgais vai galvenais 
darbības mērķis pārvaldīt autortiesības vai 
blakustiesības, un kura ir tās biedru 

a) „kolektīvās pārvaldības organizācija” ir 
organizācija, kura ir pilnvarota ar likumu 
vai kuru ar tiesību nodošanas, licences vai 
jebkuru citu līgumu ir pilnvarojuši būtisks 
skaits tiesību subjektu un kuras vienīgais 
vai galvenais darbības mērķis ir pārvaldīt 
autortiesības vai blakustiesības, un kura ir 
tās biedru īpašumā vai kontrolē;
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īpašumā vai kontrolē;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
3. pants – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) „tiešsaistes tiesību apvienība" ir 
jebkāda veida kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju sadarbība ar citām mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām un/ vai struktūrām šīs 
direktīvas 31. panta izpratnē, un tās 
mērķis ir piešķirt muzikālo darbu 
tiešsaistes tiesību licences attiecībā uz visu 
iesaistīto kolektīvās pārvaldības 
organizāciju un struktūru repertuāru;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
3. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) "mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas biedrs” ir 
tiesību subjekts vai struktūra, kas tieši 
pārstāv tiesību subjektus, tostarp citas 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas un tiesību subjektu 
apvienības, kas atbilst kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas dalības 
prasībām;

c) „mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas biedrs” ir 
tiesību subjekts vai struktūra, kas tieši 
pārstāv tiesību subjektus, tostarp citas 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas un tiesību subjektu 
apvienības, piemēram arodbiedrības, kas 
atbilst kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
dalības prasībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 104
Christian Engström

Regulas priekšlikums
3. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “tiesību ieņēmumi” ir ienākumi, kurus 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācija iekasē tiesību subjektu vārdā 
par ekskluzīvām tiesībām, tiesībām uz 
atlīdzību vai tiesībām uz kompensāciju;

f) „tiesību ieņēmumi” ir ienākumi, kurus
kolektīvās pārvaldības organizācija iekasē 
tiesību subjektu vārdā par ekskluzīvām 
tiesībām, tiesībām uz atlīdzību vai tiesībām 
uz kompensāciju un kuri ietver jebkādus 
ienākumus no tiesību ieņēmumu 
ieguldījumiem;

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 10. pantā ir teikts, ka ieguldījumu ieņēmumi būtu jātur atsevišķi no pašas 
kolektīvās pārvaldības organizācijas līdzekļiem, bet nevis faktiski jāizmaksā tiesību 
subjektiem. Šādu ienākumu no ieguldījumiem iekļaušana definīcijā ir vieglākais veids, kā 
labot šo stāvokli.

Grozījums Nr. 105
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
3. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “tiesību ieņēmumi” ir ienākumi, kurus 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija iekasē tiesību subjektu vārdā 
par ekskluzīvām tiesībām, tiesībām uz 
atlīdzību vai tiesībām uz kompensāciju;

f) „tiesību ieņēmumi” ir ienākumi, kurus 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija iekasē tiesību subjektu vārdā 
par ekskluzīvām tiesībām, tiesībām uz 
atlīdzību;

Or. de
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Grozījums Nr. 106
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
3. pants – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) “lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas nedarbojas kā patērētājs un 
kas veic darbības, kurām nepieciešama 
tiesību subjektu atļauja un par kurām ir 
jāatlīdzina tiesību subjektiem vai jāizmaksā 
vai kompensācija;

i) „lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas nedarbojas kā patērētājs un 
kas veic darbības, kurām nepieciešama 
tiesību subjektu atļauja un par kurām ir 
jāatlīdzina tiesību subjektiem vai 
jāizmaksā;

Or. de

Grozījums Nr. 107
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Vispārējie noteikumi

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā 
reģistrētās mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas ievēro šīs
direktīvas noteikumus. Šīs direktīvas 
nolūkā dalībvalsts tiesību akti attiecas gan 
uz tām mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām, kuras tajā 
reģistrētas, gan uz tām, kuras attiecīgajā 
dalībvalstī licencējušas būtisku daļu sava 
repertuāra.
2. Dalībvalstis mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām, kuras 
atrodas to jurisdikcijā vai kuras tajā 
darbojas, var noteikt prasības ievērot 
stingrākus vai detalizētākus noteikumus 
jomās, uz kurām attiecas šī direktīva, ja 
šādas prasības atbilst Savienības tiesību 
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aktiem.
3. Gadījumos, ja kāda dalībvalsts
a) izmanto savas tiesības atbilstoši 
2. punktam, sabiedrības interesēs 
pieņemot detalizētākus vai stingrākus 
noteikumus un
b) konstatē, ka kāda citā jurisdikcijā 
reģistrēta mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija tajā licencējusi 
būtisku daļu sava repertuāra,
tā var sazināties ar dalībvalsti, kuras 
jurisdikcijā atrodas attiecīgā mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, lai rastu abpusēji 
apmierinošu risinājumu problēmām, kas 
radušās.

Or. de

Grozījums Nr. 108
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
darbojas savu biedru labākajās interesēs un 
nenosaka tiesību subjektiem, kuru tiesības 
tās pārvalda, nekādas saistības, kas nav
objektīvi nepieciešamas šo tiesību subjektu 
tiesību un interešu aizsardzībai.

Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko tiesību 
kolektīvās pārvaldības organizācijas 
darbojas savu tiesību subjektu, kuru 
tiesības tās pārstāv, labākajās interesēs un 
nenosaka tiem nekādas saistības, kas nav 
objektīvi nepieciešamas šo tiesību subjektu 
tiesību un interešu aizsardzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
darbojas savu biedru labākajās interesēs un 
nenosaka tiesību subjektiem, kuru tiesības 
tās pārvalda, nekādas saistības, kas nav 
objektīvi nepieciešamas šo tiesību subjektu 
tiesību un interešu aizsardzībai.

Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
darbojas savu biedru labākajās interesēs un 
nenosaka tiesību subjektiem, kuru tiesības 
tās uz uzticības pamata pārvalda, nekādas 
saistības, kas nav objektīvi nepieciešamas 
šo tiesību subjektu tiesību un interešu 
aizsardzībai, ja tās nodrošina mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām pietiekamas iespējas 
vienoties ar tiesību subjektiem.

Or. de

Grozījums Nr. 110
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka tiesību subjekti 
var brīvi nodot savas tiesības kolektīvās 
pārvaldības organizācijām un, kad tie ir 
nolēmuši to darīt, šāds lēmums  ir 
svarīgāks par tiesību nodošanas 
prezumpciju.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiesību subjektiem ir tiesības atļaut pēc 
savas izvēles izraudzītajai mantisko tiesību 

2. Tiesību subjektiem ir tiesības atļaut pēc 
savas izvēles izraudzītajai kolektīvās 
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kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
pārvaldīt tiesības, tiesību kategorijas vai 
darbu veidus un citus tiesību objektus pēc 
to izvēles, attiecībā uz to izvēlētajām 
dalībvalstīm, neatkarīgi no tiesību subjekta 
vai tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācijas uzturēšanās vai 
uzņēmējdarbības dalībvalsts vai 
valstspiederības.

pārvaldības organizācijai pārvaldīt 
tiesības, tiesību kategorijas vai darbu 
veidus un citus tiesību objektus pēc to 
izvēles, attiecībā uz to izvēlētajām 
dalībvalstīm, neatkarīgi no tiesību subjekta 
vai kolektīvās pārvaldības organizācijas 
uzturēšanās vai uzņēmējdarbības 
dalībvalsts vai valstspiederības. Kolektīvās 
pārvaldības organizācijām ir tiesības 
prasīt ekskluzīvu tiesību saņemšanu 
attiecībā uz visiem tās dalībvalsts darbiem.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiesību subjektiem ir tiesības atļaut pēc 
savas izvēles izraudzītajai mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
pārvaldīt tiesības, tiesību kategorijas vai 
darbu veidus un citus tiesību objektus pēc 
to izvēles, attiecībā uz to izvēlētajām 
dalībvalstīm, neatkarīgi no tiesību subjekta 
vai tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas uzturēšanās vai 
uzņēmējdarbības dalībvalsts vai 
valstspiederības.

2. Saskaņā ar biedru pilnsapulcē kolektīvi 
pieņemtiem noteikumiem tiesību 
subjektiem ir tiesības atļaut pēc savas 
izvēles izraudzītajai kolektīvās pārvaldības 
organizācijai pārvaldīt tiesības, tiesību 
kategorijas vai darbu veidus un citus 
tiesību objektus pēc to izvēles, attiecībā uz 
to izvēlētajām dalībvalstīm, neatkarīgi no 
tiesību subjekta vai kolektīvās pārvaldības 
organizācijas uzturēšanās vai 
uzņēmējdarbības dalībvalsts vai 
valstspiederības.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Christian Engström

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiesību subjektiem ir tiesības atļaut pēc 
savas izvēles izraudzītajai mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
pārvaldīt tiesības, tiesību kategorijas vai 
darbu veidus un citus tiesību objektus pēc 
to izvēles, attiecībā uz to izvēlētajām 
dalībvalstīm, neatkarīgi no tiesību subjekta 
vai tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācijas uzturēšanās vai 
uzņēmējdarbības dalībvalsts vai 
valstspiederības.

2. Tiesību subjektiem ir tiesības atļaut pēc 
savas izvēles izraudzītajai kolektīvās 
pārvaldības organizācijai pārvaldīt 
tiesības, tiesību kategorijas, darbus vai 
darbu veidus un citus tiesību objektus pēc 
to izvēles, attiecībā uz to izvēlētajām 
dalībvalstīm, neatkarīgi no tiesību subjekta 
vai kolektīvās pārvaldības organizācijas 
uzturēšanās vai uzņēmējdarbības 
dalībvalsts vai valstspiederības.

Or. en

Pamatojums

Tiesību subjektiem būtu jāpatur tiesības brīvi lemt par tiesībām attiecībā uz saviem darbiem. 
Citās valstīs, piemēram, ASV, tiesību subjektiem ir tiesības pārvaldīt atsevišķus darbus to 
kolektīvās pārvaldības organizācijas ietvaros.

Grozījums Nr. 114
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiesību subjektiem ir tiesības atļaut pēc 
savas izvēles izraudzītajai mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
pārvaldīt tiesības, tiesību kategorijas vai
darbu veidus un citus tiesību objektus pēc 
to izvēles, attiecībā uz to izvēlētajām 
dalībvalstīm, neatkarīgi no tiesību subjekta 
vai tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas uzturēšanās vai 
uzņēmējdarbības dalībvalsts vai 
valstspiederības.

2. Tiesību subjektiem ir tiesības atļaut pēc 
savas izvēles izraudzītajai mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
pārvaldīt tiesības, darbu veidus un citus 
tiesību objektus pēc to izvēles, attiecībā uz 
to izvēlētajām dalībvalstīm, neatkarīgi no 
tiesību subjekta vai tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas mītnes vai 
uzņēmējdarbības dalībvalsts vai 
valstspiederības.

Or. fr
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Pamatojums

Tiesību sadalīšana varētu radīt producentu spiedienu uz autoriem, lai ierobežotu kolektīvās 
pārvaldības piemērošanu tikai attiecībā uz konkrētām tiesībām. Piemēram, producenti varētu 
uzņemties kolektīvās pārvaldības pienākumu attiecībā uz lineāro TV apraidi, bet individuālu 
pārvaldību attiecināt uz video uz pieprasījumu, Būs daudz nevēlamu seku, kas kaitēs gan 
autoriem, gan raidorganizācijām (jo īpaši mazāk aizsargājot autoru atlīdzības un radot 
lielākas grūtības raidorganizācijām piedāvāt darbus dažādiem plašsaziņas līdzekļiem).

Grozījums Nr. 115
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz kolektīvās pārvaldības 
organizācijām, kas pārvalda autortiesības 
audiovizuālajā jomā, dalībvalstis var 
paredzēt pasākumus, kas ļautu to biedru 
pilnsapulcei lūgt tiesību subjektiem tām 
uzticēt pārvaldīt kombinētas tiesības, 
darbu veidus un citus tiesību objektus pēc 
savas izvēles.

Or. fr

Pamatojums

Tiesību sadalīšana varētu radīt producentu spiedienu uz autoriem, lai ierobežotu kolektīvās 
pārvaldības piemērošanu tikai attiecībā uz konkrētām tiesībām. Piemēram, producenti varētu 
uzņemties kolektīvās pārvaldības pienākumu attiecībā uz lineāro TV apraidi, bet individuālu 
pārvaldību attiecināt uz video uz pieprasījumu, Būs daudz nevēlamu seku, kas kaitēs gan 
autoriem, gan raidorganizācijām (jo īpaši mazāk aizsargājot autoru atlīdzības un radot 
lielākas grūtības raidorganizācijām piedāvāt darbus dažādiem plašsaziņas līdzekļiem).

Grozījums Nr. 116
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)



AM\933267LV.doc PE508.268v01-0042/108 AM\

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad tiesību subjekti pilnvaro autortiesību 
kolektīvās pārvaldības organizāciju 
pārvaldīt savas tiesības, viņiem ir arī 
brīvas tiesības nenodot visus savus darbus 
kolektīvo pārvaldības organizāciju 
pārvaldībā un tiek sniegta iespēja dažus 
darbus izslēgt no kolektīvās pārvaldības. 
Ja pilnvarojums ir ekskluzīvs, tā termiņš 
ir ierobežots — ne vairāk kā pieci gadi.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pirmās daļas noteikumus, 
dalībvalstis var pieņemt īpašas prasības 
attiecībā uz tiesību pārvaldību 
audiovizuālajā jomā, ļaujot kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām lūgt tiesību 
subjektiem tām uzticēt tiesību kolektīvo 
pārvaldību visos darba izmantošanas 
veidos.

Or. fr

Pamatojums

Audiovizuālajā jomā — atšķirībā no mūzikas nozares — īpašā spēku samēra starp autoriem 
un producentiem dēļ tiesību ieguldījumu dalīšana kategorijās varētu kaitēt autoratlīdzībām un 
apraides iespējām raidorganizācijām.

Grozījums Nr. 118
Róża Gräfin von Thun un Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tiesību subjektiem ir tiesības piešķirt 
bezmaksas licences savu darbu un tiesību 
nekomerciālai izmantošanai. Šādā 
gadījumā tiesību subjekti laikus informē 
kolektīvās pārvaldības organizācijas, kas 
ir pilnvarotas pārvaldīt to tiesības 
attiecībā uz šiem darbiem, ka ir piešķirta 
šāda bezmaksas licence.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Christian Engström

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tiesību subjektiem ir tiesības piešķirt 
bezmaksas licences savu darbu un tiesību 
nekomerciālai izmantošanai. Šādā 
gadījumā tiesību subjekti laikus informē 
kolektīvās pārvaldības organizācijas, kas 
ir pilnvarotas pārvaldīt to tiesības 
attiecībā uz šiem darbiem, ka ir piešķirta 
šāda bezmaksas licence.

Or. en

Pamatojums

Tiesību subjektiem būtu jādod elastība savu darba pārvaldījumā: tiesību subjektiem būtu 
jābūt tiesībām izlemt, vai dažiem no to darbiem varētu piemērot bezmaksas licences, 
piemēram, „Creative Commons”, neapdraudot šo subjektu dalību kolektīvās pārvaldības 
organizācijā, kas tos pārstāv.

Grozījums Nr. 120
Josef Weidenholzer
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Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju biedriem un 
tiesību subjektiem ir tiesības alternatīvās 
licences izmantot komerciāliem un 
nekomerciāliem mērķiem.

Or. de

Pamatojums

Tiesību subjektiem vajadzētu būt tiesībām izmantot tādas alternatīvās licences kā „Creative 
Commons”.

Grozījums Nr. 121
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tiesību subjektiem ir tiesības anulēt 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
piešķirto atļauju pārvaldīt tiesības, tiesību 
kategorijas vai darbu veidus un citus 
tiesību objektus vai atsaukt no kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas jebkādas 
tiesības, tiesību kategorijas vai darbu 
veidus un citus tiesību objektus pēc izvēles 
attiecībā uz dalībvalstīm pēc izvēles, par to 
paziņojot iepriekš pienācīgā termiņā, kas 
nepārsniedz sešus mēnešus. Mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija var nolemt, ka šāda 
anulēšana vai atsaukums stāsies spēkā 
tikai finanšu gada vidū un beigās, 
atkarībā no tā, kurš no tiem ir agrākais 
datums pēc paziņošanas periods beigām.

3. Tiesību subjektiem ir tiesības anulēt 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
piešķirto atļauju pārvaldīt tiesības, tiesību 
kategorijas vai darbu veidus un citus 
tiesību objektus vai atsaukt no kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas jebkādas 
tiesības, tiesību kategorijas vai darbu 
veidus un citus tiesību objektus pēc izvēles 
attiecībā uz dalībvalstīm pēc izvēles, par to 
paziņojot iepriekš pienācīgā termiņā, kas 
nepārsniedz sešus mēnešus.

Or. de



AM\933267LV.doc PE508.268v01-0045/108 AM\

LV

Pamatojums

Nav nepieciešams ierobežot un apgrūtināt atsaukuma tiesības, nosakot garus termiņus.

Grozījums Nr. 122
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tiesību subjektiem ir tiesības anulēt 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
piešķirto atļauju pārvaldīt tiesības, tiesību 
kategorijas vai darbu veidus un citus 
tiesību objektus vai atsaukt no kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas jebkādas 
tiesības, tiesību kategorijas vai darbu 
veidus un citus tiesību objektus pēc izvēles 
attiecībā uz dalībvalstīm pēc izvēles, par to 
paziņojot iepriekš pienācīgā termiņā, kas 
nepārsniedz sešus mēnešus. Mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
var nolemt, ka šāda anulēšana vai 
atsaukums stāsies spēkā tikai finanšu gada 
vidū un beigās, atkarībā no tā, kurš no
tiem ir agrākais datums pēc paziņošanas 
periods beigām.

3. Tiesību subjektiem ir tiesības anulēt 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
piešķirto atļauju pārvaldīt tiesības, tiesību 
kategorijas vai darbu veidus un citus 
tiesību objektus vai atsaukt no kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas jebkādas 
tiesības, tiesību kategorijas vai darbu 
veidus un citus tiesību objektus pēc izvēles 
attiecībā uz dalībvalstīm pēc izvēles, par to 
paziņojot iepriekš pienācīgā termiņā, kas 
nepārsniedz sešus mēnešus. Mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
var nolemt, ka šāda anulēšana vai 
atsaukums stāsies spēkā tikai perioda 
beigās, kurš nepārsniedz divus gadus un 
kuru aprēķina no dienas, kad autors 
pievienojies.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā ir svarīgi pieļaut atsaukšanās tiesības, tās ir jāregulē, lai novērstu nevēlamas sekas, 
kas apdraud kopējas izmantošanas un solidaritātes principus pēc būtības, jo šie principi 
veido kolektīvā pārvaldījuma pamatuzdevumu.

Grozījums Nr. 123
Christian Engström

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts



AM\933267LV.doc PE508.268v01-0046/108 AM\

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tiesību subjektiem ir tiesības anulēt 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
piešķirto atļauju pārvaldīt tiesības, tiesību 
kategorijas vai darbu veidus un citus 
tiesību objektus vai atsaukt no kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas jebkādas 
tiesības, tiesību kategorijas vai darbu 
veidus un citus tiesību objektus pēc izvēles 
attiecībā uz dalībvalstīm pēc izvēles, par to 
paziņojot iepriekš pienācīgā termiņā, kas 
nepārsniedz sešus mēnešus. Mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācija var nolemt, ka šāda anulēšana 
vai atsaukums stāsies spēkā tikai finanšu 
gada vidū un beigās, atkarībā no tā, kurš no 
tiem ir agrākais datums pēc paziņošanas 
periods beigām.

3. Tiesību subjektiem ir tiesības anulēt
kolektīvās pārvaldības organizācijai 
piešķirto atļauju pārvaldīt tiesības, tiesību 
kategorijas, darbus vai darbu veidus un 
citus tiesību objektus vai jebkurā pilnvaru 
darbības laikā atsaukt no kolektīvās 
pārvaldības organizācijas jebkādas 
tiesības, tiesību kategorijas, darbus vai 
darbu veidus un citus tiesību objektus pēc 
izvēles attiecībā uz dalībvalstīm pēc 
izvēles, par to paziņojot iepriekš pienācīgā 
termiņā, kas nepārsniedz sešus mēnešus. 
Mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības
organizācija var nolemt, ka šāda anulēšana 
vai atsaukums stāsies spēkā tikai finanšu 
gada vidū un beigās, atkarībā no tā, kurš no 
tiem ir agrākais datums pēc paziņošanas 
periods beigām.

Or. en

Pamatojums

Sk. 5. panta 2. punktu attiecībā uz individuāliem darbiem.

Grozījums Nr. 124
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tiesību subjektiem ir tiesības anulēt 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
piešķirto atļauju pārvaldīt tiesības, tiesību 
kategorijas vai darbu veidus un citus 
tiesību objektus vai atsaukt no kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas jebkādas 
tiesības, tiesību kategorijas vai darbu 
veidus un citus tiesību objektus pēc izvēles 
attiecībā uz dalībvalstīm pēc izvēles, par to 
paziņojot iepriekš pienācīgā termiņā, kas 

3. Tiesību subjektiem ir tiesības anulēt 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
piešķirto atļauju pārvaldīt tiesības, darbu 
veidus un citus tiesību objektus vai atsaukt 
no kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
jebkādas tiesības, tiesību kategorijas vai 
darbu veidus un citus tiesību objektus pēc 
izvēles attiecībā uz dalībvalstīm pēc 
izvēles, par to paziņojot iepriekš pienācīgā 
termiņā, kas nepārsniedz sešus mēnešus. 
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nepārsniedz sešus mēnešus. Mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
var nolemt, ka šāda anulēšana vai 
atsaukums stāsies spēkā tikai finanšu gada 
vidū un beigās, atkarībā no tā, kurš no 
tiem ir agrākais datums pēc paziņošanas 
periods beigām.

Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija var nolemt, ka šāda anulēšana 
vai atsaukums stāsies spēkā tikai finanšu 
gada beigās.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāparedz atsaukšanas tiesības. Tomēr dalībvalstīm ir jābūt iespējām regulēt atsaukšanas 
noteikumus autoriem, lai izvairītos no situācijas, kad tiesību subjekti ļoti bieži maina 
organizācijas, tā sev kaitējot. Šāda ļaunprātīga izmantošana neļautu kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām pildīt savu uzdevumu — dalīt pārvaldības izmaksas visu autoru interesēs un 
aizsargāt un veicināt kultūras daudzveidību un uzlabot lietotāju tiesisko noteiktību. 

Grozījums Nr. 125
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar konkurences tiesībām 
dalībvalstis var paredzēt pasākumus, kas 
ļauj kolektīvā pārvaldījuma organizācijām 
pieņemt pielāgotus, sīki izstrādātus 
noteikumus, kuru mērķis ir ierobežot 
tiesību subjektu iespējas objektīvi 
ļaunprātīgos nolūkos mainīt 
organizācijas.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāparedz atsaukšanas tiesības. Tomēr dalībvalstīm ir jābūt iespējām regulēt atsaukšanas 
noteikumus autoriem, lai novērstu iespējas objektīvi ļaunprātīgos nolūkos mainīt 
organizācijas. Šāda ļaunprātīga izmantošana neļautu kolektīvā pārvaldījuma organizācijām 
pildīt savu uzdevumu — dalīt pārvaldības izmaksas visu autoru interesēs un aizsargāt un 
veicināt kultūras daudzveidību un uzlabot lietotāju tiesisko noteiktību. 
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Grozījums Nr. 126
Christian Engström

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācijas neierobežo tiesību īstenošanu 
saskaņā ar 3. un 4. punktu, pieprasot, lai 
tiesību vai tiesību kategoriju vai darbu 
veidu un citu tādu tiesību objektu, uz 
kuriem attiecas anulēšana vai atsaukums, 
pārvaldījums tiktu uzticēts citai kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai.

5. Kolektīvās pārvaldības organizācijas 
neierobežo tiesību īstenošanu saskaņā ar 
3. un 4. punktu, pieprasot, lai tiesību vai 
tiesību kategoriju, darbu vai darbu veidu 
un citu tādu tiesību objektu, uz kuriem 
attiecas anulēšana vai atsaukums, 
pārvaldījums tiktu uzticēts citai kolektīvās 
pārvaldības organizācijai.

Or. en

Pamatojums

Sk. 5. panta 2. punktu attiecībā uz individuāliem darbiem.

Grozījums Nr. 127
Christian Engström

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina to, ka tiesību 
subjekts pauž nepārprotamu piekrišanu, jo 
īpaši attiecībā uz visām tiesībām vai tiesību 
kategorijām vai darbu veidiem un citiem 
tiesību objektiem, kurus tiesību subjekts 
atļauj pārvaldīt kolektīvā pārvaldījuma
organizācijai, un ka jebkura šāda 
piekrišana tiek apliecināta dokumentāri.

6. Dalībvalstis nodrošina to, ka tiesību 
subjekts pauž nepārprotamu piekrišanu, jo 
īpaši attiecībā uz visām tiesībām vai tiesību 
kategorijām, darbiem vai darbu veidiem un 
citiem tiesību objektiem, kurus tiesību 
subjekts atļauj pārvaldīt kolektīvās 
pārvaldības organizācijai, un ka jebkura 
šāda piekrišana tiek apliecināta 
dokumentāri.

Or. en

Pamatojums

Sk. 5. panta 2. punktu attiecībā uz individuāliem darbiem.
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Grozījums Nr. 128
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī panta pirmais punkts neskar 
dalībvalstu noteikumus attiecībā uz 
tiesību pārvaldījumu, izmantojot 
paplašinātas kolektīvās licence, obligātu 
kolektīvo pārvaldījumu vai līdzīgus 
pasākumus vai jebkādu to kombināciju un 
pārstāvības un tiesību tālāknodošanas 
tiesisko prezumpciju.

Or. en

(Sk. arī 1. panta 5. punktu Direktīvā 2012/28/ES par dažiem atļautiem nenosakāmu 
autortiesību subjektu darbu izmantošanas veidiem (OV L 299, 27.10.2012., 5. lpp.).)

Pamatojums

Direktīvā par nenosakāmu autortiesību subjektu darbiem uzsvērts, ka mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām nevajadzētu būt pienākumam saņemt to tiesību subjektu 
piekrišanu, uz kuriem attiecas paplašinātas kolektīvās licences vai līdzīgas sistēmas 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 129
Christian Engström

Regulas priekšlikums
5. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Katram kolektīvās pārvaldības 
organizācijas biedram ir tiesības pieprasīt 
veikt ārējas neatkarīgas revīzijas savās 
kolektīvās pārvaldības organizācijās 
jebkurā to pilnvaru darbības laikā.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā pēdējo gadu laikā ir bijušas daudzas korupcijas lietas vai lietas par līdzekļu 
nepienācīgu pārvaldību kolektīvās pārvaldības organizācijās, ārējās revīzijas ir ļoti 
nepieciešamas, lai revīzijas procesā varētu nodrošināt patiesu neatkarību un rūpību.

Grozījums Nr. 130
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācijas informē savus biedrus par to 
tiesībām saskaņā ar 1. līdz 6. punktu sešu
mēnešu laikā no šīs direktīvas 
transponēšanas dienas.

Mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības
organizācijas informē savus biedrus par to 
tiesībām saskaņā ar 1. līdz 6. punktu četru
mēnešu laikā no šīs direktīvas 
transponēšanas dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas pieņem tiesību subjektus par 
saviem biedriem, ja tie atbilst dalības 
prasībām. Tās var atteikt dalības 
pieprasījumu, tikai pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem. Šie kritēriji tiek 
iekļauti mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas statūtos vai 
dalības noteikumos un darīti publiski 
pieejami.

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas var atteikt dalības 
pieprasījumu, tikai pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem. Šie kritēriji tiek 
iekļauti mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas statūtos vai 
dalības noteikumos un darīti publiski 
pieejami.

Or. en
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Grozījums Nr. 132
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas pieņem tiesību subjektus par 
saviem biedriem, ja tie atbilst dalības 
prasībām. Tās var atteikt dalības 
pieprasījumu, tikai pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem. Šie kritēriji tiek 
iekļauti mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas statūtos vai 
dalības noteikumos un darīti publiski 
pieejami.

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas pieņem tiesību subjektus par 
saviem biedriem, ja tie atbilst dalības 
prasībām. Tās var atteikt dalības
pieprasījumu, tikai pamatojoties uz 
objektīviem un pārredzamiem kritērijiem. 
Ir detalizēti jāizskaidro tiesību subjektam, 
kāpēc dalības pieprasījums ir noraidīts.
Šie kritēriji tiek iekļauti mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
statūtos vai dalības noteikumos un darīti 
publiski pieejami. Kritēriji nedrīkst būt 
diskriminējoši un nedrīkst izraisīt 
situāciju, ka biedri tiek izslēgti to 
repertuāra lieluma, sagaidāmo ieņēmumu 
vai iepriekšēju licenču līgumu dēļ.

Or. de

Grozījums Nr. 133
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas pieņem tiesību subjektus par 
saviem biedriem, ja tie atbilst dalības 
prasībām. Tās var atteikt dalības 
pieprasījumu, tikai pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem. Šie kritēriji tiek 
iekļauti mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas statūtos vai 
dalības noteikumos un darīti publiski 
pieejami.

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas pieņem tiesību subjektus un 
struktūras, kas pārstāv tiesību subjektus, 
tostarp citas mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas un tiesību 
subjektu apvienības, par saviem biedriem, 
ja tie atbilst dalības prasībām. Tās var 
atteikt dalības pieprasījumu, tikai 
pamatojoties uz objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem. Šie 
kritēriji tiek iekļauti mantisko tiesību 
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kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
statūtos vai dalības noteikumos un darīti 
publiski pieejami.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas statūti nodrošina piemērotus 
un efektīvus mehānismus tās biedru 
līdzdalībai kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas lēmumu pieņemšanas 
procesā. Dažādu kategoriju biedru
pārstāvība lēmumu pieņemšanas procesā ir 
taisnīga un līdzsvarota.

3. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas statūti ietver piemērotus, 
efektīvus un demokrātiskus mehānismus 
tās biedru līdzdalībai kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas lēmumu 
pieņemšanas procesā. Biedriem jābūt 
taisnīgi un līdzsvaroti pārstāvētiem visās 
struktūrās lēmumu pieņemšanas procesā, 
un biedru pilnsapulcē tiem ir jābūt 
aktīvām un pasīvām balsošanas tiesībām.

Or. de

Pamatojums

Dažādas biedru kategorijas nav nepieciešamas.

Grozījums Nr. 135
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas statūti nodrošina piemērotus 
un efektīvus mehānismus tās biedru 
līdzdalībai kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas lēmumu pieņemšanas 

3. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas statūti nodrošina piemērotus 
un efektīvus mehānismus tās biedru 
līdzdalībai kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas lēmumu pieņemšanas 
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procesā. Dažādu kategoriju biedru 
pārstāvība lēmumu pieņemšanas procesā ir 
taisnīga un līdzsvarota.

procesā. Dažādu kategoriju biedru 
pārstāvība lēmumu pieņemšanas procesa 
visos līmeņos ir taisnīga un līdzsvarota.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas biedru pilnsapulci sasauc 
vismaz reizi gadā.

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas biedru pilnsapulci sasauc 
vismaz reizi gadā. Pilnsapulce ir 
pilnvarota pieņemt tādus stratēģiskus 
lēmumus mantisko tiesību kolektīvās 
pārvaldības organizācijā, kuru īstenošanu 
var deleģēt struktūrai, kas veic 
uzraudzības funkcijas, ja vien ar to 
nodrošina, ka attiecīgajā struktūrā 
atbilstoši tiek pārstāvēti tiesību subjekti ar 
nišu repertuāru.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Toine Manders

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas biedru pilnsapulci sasauc 
vismaz reizi gadā.

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas biedru pilnsapulci sasauc 
vismaz reizi gadā. Pilnsapulce ir 
pilnvarota mantisko tiesību kolektīvās 
pārvaldības organizācijā pieņemt 
stratēģiskus lēmumus. Pilnvaras pieņemt 
jebkādus citus lēmumus pilnsapulce var 
deleģēt struktūrai, kas veic uzraudzības 
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funkcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pilnsapulcē apstiprina jebkādus 
grozījumus kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas statūtos un dalības 
noteikumos, ja šos noteikumus 
nereglamentē statūti.

3. Pilnsapulcē apstiprina jebkādus 
grozījumus kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas statūtos un dalības 
noteikumos.

Or. de

Grozījums Nr. 139
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnsapulce nepieņem lēmumus par 
valdes locekļu vai atsevišķu 
rīkotājdirektoru iecelšanu vai atlaišanu, 
ja tiesības tos iecelt vai atlaist ir 
uzraudzības padomei.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 140
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiesību subjektiem pienākošos summu 
sadales politika, izņemot tad, ja 
pilnsapulce nolemj šo lēmumu deleģēt 
struktūrai, kas pilda uzraudzības 
funkciju;

a) tiesību subjektiem pienākošos summu 
sadales politika;

Or. de

Grozījums Nr. 141
Christian Engström

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to tiesību subjektiem pienākošos 
summu izmantojums, kuras nav iespējams 
sadalīt, kā minēts 12. panta 2. punktā, ja 
vien pilnsapulce nenolemj šo lēmumu 
deleģēt struktūrai, kas pilda uzraudzības 
funkciju;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis apakšpunkts tiek svītrots saistībā ar ierosinātajām izmaiņām 12. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 142
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to tiesību subjektiem pienākošos summu 
izmantojums, kuras nav iespējams sadalīt, 
kā minēts 12. panta 2. punktā, ja vien 
pilnsapulce nenolemj šo lēmumu deleģēt 

b) to tiesību subjektiem pienākošos summu 
izmantojums, kuras nav iespējams sadalīt, 
kā minēts 12. panta 2. punktā;
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struktūrai, kas pilda uzraudzības funkciju;

Or. de

Grozījums Nr. 143
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas statūti; 

Or. de

Grozījums Nr. 144
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) kritēriji un nosacījumi biedriem.

Or. de

Grozījums Nr. 145
Christian Engström

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pilnsapulce kontrolē mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
darbības, vismaz lemjot par revidenta 
iecelšanu un atcelšanu un par ikgadējo 
pārredzamības ziņojumu un revidenta 

6. Pilnsapulce kontrolē mantisko tiesību 
kolektīvās pārvaldības organizācijas 
darbības, vismaz lemjot par revidenta 
iecelšanu un atcelšanu un par ikgadējo 
pārredzamības ziņojumu un revidenta 
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ziņojumu apstiprināšanu. ziņojumu apstiprināšanu. Ja rodas 
pamatotas šaubas par kolektīvās 
pārvaldības organizācijas finanšu 
pārvaldības praksi, pilnsapulce var nolemt 
veikt ārēju revīziju. Šādas ārējas revīzijas 
rezultātus paziņo visiem organizācijas 
biedriem un publisko.

Or. en

Pamatojums

Tā kā pēdējo gadu laikā ir bijušas daudzas korupcijas lietas vai lietas par līdzekļu 
nepienācīgu pārvaldību kolektīvās pārvaldības organizācijās, ārējās revīzijas ir ļoti 
nepieciešamas, lai revīzijas procesā varētu nodrošināt patiesu neatkarību un rūpību.

Grozījums Nr. 146
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pilnsapulce kontrolē mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
darbības, vismaz lemjot par revidenta 
iecelšanu un atcelšanu un par ikgadējo 
pārredzamības ziņojumu un revidenta 
ziņojumu apstiprināšanu.

6. Pilnsapulce kontrolē mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
darbības, vismaz lemjot par revidenta 
iecelšanu un atcelšanu un par ikgadējo 
pārredzamības ziņojumu un revidenta 
ziņojumu apstiprināšanu. Ja rodas 
pamatotas šaubas par organizācijas 
finanšu stāvokli, biedriem ir tiesības 
pārbaudes veikšanai iecelt iekšēju vai 
ārēju revidentu. Šādas revīzijas rezultātus 
jāpaziņo kompetentajai dalībvalsts 
iestādei, lai varētu sākt attiecīgu 
procedūru.

Or. de

Grozījums Nr. 147
Cornelis de Jong
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Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Jebkurš ierobežojums kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas biedru tiesībās 
piedalīties un izmantot balsstiesības 
pilnsapulcē ir taisnīgs un samērīgs un 
pamatojas uz šādiem kritērijiem:

svītrots

(a) dalības ilgumu;
(b) summām, kas saņemtas par biedra 
tiesību izmantošanu vai pienākas šīm 
biedram attiecībā uz konkrēto finanšu 
periodu.
Šos kritērijus iekļauj mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
statūtos vai dalības noteikumos un dara 
publiski pieejamus saskaņā ar 17. un 
19. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Jebkurš ierobežojums kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas biedru tiesībās 
piedalīties un izmantot balsstiesības 
pilnsapulcē ir taisnīgs un samērīgs un 
pamatojas uz šādiem kritērijiem:

svītrots

a) dalības ilgumu;
b) summām, kas saņemtas par biedra 
tiesību izmantošanu vai pienākas šīm 
biedram attiecībā uz konkrēto finanšu 
periodu.
Šos kritērijus iekļauj mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
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statūtos vai dalības noteikumos un dara 
publiski pieejamus saskaņā ar 17. un 
19. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 149
Christian Engström

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkurš ierobežojums kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas biedru tiesībās 
piedalīties un izmantot balsstiesības 
pilnsapulcē ir taisnīgs un samērīgs un 
pamatojas uz šādiem kritērijiem:

Ikvienam kolektīvās pārvaldības 
organizācijas biedram ir tiesības balsot 
pilnsapulcē, tostarp attiecīgā gadījumā 
izmantojot elektronisko balsojumu.
Jebkurš ierobežojums kolektīvās 
pārvaldības organizācijas biedru tiesībās 
piedalīties un izmantot balsstiesības 
pilnsapulcē ir taisnīgs un samērīgs un 
pamatojas uz šādiem kritērijiem:

Or. en

Pamatojums

Būtu jāveicina plaša piedalīšanās un efektīva balsošana.

Grozījums Nr. 150
Christian Engström

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) summām, kas saņemtas par biedra 
tiesību izmantošanu vai pienākas šīm 
biedram attiecībā uz konkrēto finanšu 
periodu.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Balsošanas tiesību saistīšana ar nosacījumu par saņemtajām summām nav demokrātiska. Tā 
kā ienākumu sadalījums tiesību subjektiem kolektīvās pārvaldības organizācijā ir ļoti 
nevienāds, tad ierobežojot balsstiesības atbilstoši saņemtajām summām, var tik izraisītas 
nepamatoti lielas atšķirības ietekmē.

Grozījums Nr. 151
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Katram mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas biedram ir 
tiesības iecelt jebkuru citu fizisku vai 
juridisku personu par pilnvaroto personu, 
kas attiecīgā biedra vārdā drīkst apmeklēt 
pilnsapulces un balsot tajās.

8. Katram mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas biedram ir 
tiesības iecelt jebkuru citu fizisku vai 
juridisku personu, kas ir minētās 
organizācijas biedrs, par pilnvaroto 
personu, kas attiecīgā biedra vārdā drīkst 
apmeklēt pilnsapulces un balsot tajās. Ja 
kolektīvās pārvaldības organizācija 
pārstāv vairākas tiesību subjektu 
kategorijas, biedrs var pilnvarot tikai tai 
pašai kategorijai piederošu biedru. 
Pilnvaru skaits, kas var būt vienam 
biedram, ir ierobežots.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Christian Engström

Regulas priekšlikums
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Katram mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas biedram ir 
tiesības iecelt jebkuru citu fizisku vai 
juridisku personu par pilnvaroto personu, 
kas attiecīgā biedra vārdā drīkst apmeklēt 

8. Katram kolektīvās pārvaldības
organizācijas biedram ir tiesības iecelt 
jebkuru citu fizisku vai juridisku personu 
par pilnvaroto personu, kas attiecīgā biedra 
vārdā drīkst apmeklēt pilnsapulces un 
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pilnsapulces un balsot tajās. balsot tajās. Lai šāda pilnvara būtu derīga, 
organizācijas biedram tā jāizsniedz 
pilnvarotajai personai ne agrāk kā trīs 
mēnešus pirms tās izmantošanas.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu, ka mūzikas izdevniecības un ierakstu kompānijas parasti no jauniem 
māksliniekiem, ar kuriem tās noslēdz līgumu, pieprasa pastāvīgu pilnvaru, kas laika gaitā tām 
ļautu iegūt kontroli pār mantisko tiesību pārvaldījuma organizācijām.

Grozījums Nr. 153
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Katram mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas biedram ir 
tiesības iecelt jebkuru citu fizisku vai 
juridisku personu par pilnvaroto personu, 
kas attiecīgā biedra vārdā drīkst apmeklēt 
pilnsapulces un balsot tajās.

8. Katram mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas biedram ir 
tiesības iecelt citu dalībvalsti vai kādu
tādas pašas kategorijas juridisku personu 
par pilnvaroto personu, kas attiecīgā biedra 
vārdā drīkst apmeklēt pilnsapulces un 
balsot tajās.

Or. de

Grozījums Nr. 154
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
izveido uzraudzības funkciju, kas atbild par 
to personu darbību un pienākumu izpildes 
pastāvīgu uzraudzību, kurām mantisko 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
izveido uzraudzības funkciju, kas atbild par 
to personu darbību un pienākumu izpildes 
pastāvīgu uzraudzību, kurām mantisko 
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tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijā 
uzticēti vadības pienākumi. Mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas biedru pārstāvība struktūrā, 
kas pilda šo funkciju, ir godīga un 
līdzsvarota, lai tiktu nodrošināta to efektīva 
līdzdalība.

tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijā 
uzticēti vadības pienākumi. Mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas, kura pārstāv dažādas tiesību 
subjektu kategorijas, tostarp nišu 
repertuāru, biedru pārstāvība struktūrā, 
kas pilda šo funkciju, ir godīga un 
līdzsvarota, lai tiktu nodrošināta to efektīva 
līdzdalība.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Christian Engström

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko
tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācija izveido uzraudzības funkciju, 
kas atbild par to personu darbību un 
pienākumu izpildes pastāvīgu uzraudzību, 
kurām mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijā uzticēti vadības 
pienākumi. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas biedru 
pārstāvība struktūrā, kas pilda šo funkciju, 
ir godīga un līdzsvarota, lai tiktu 
nodrošināta to efektīva līdzdalība.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kolektīvās 
pārvaldības organizācija izveido 
uzraudzības funkciju, kas atbild par to 
personu darbību un pienākumu izpildes 
pastāvīgu uzraudzību, kurām šajā
organizācijā uzticēti vadības pienākumi. 
Mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības
organizācijas dažādu kategoriju biedru 
pārstāvība struktūrā, kas pilda šo funkciju, 
ir godīga un līdzsvarota, lai tiktu 
nodrošināta to efektīva līdzdalība.

Or. en

Pamatojums

Līdzsvara saglabāšana starp kolektīvās pārvaldības organizācijas dažādu kategoriju 
biedriem.

Grozījums Nr. 156
Christian Engström
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Struktūra, kurai uzticēta uzraudzības 
funkcija, regulāri rīko sanāksmes, un tai ir 
vismaz šādas pilnvaras:

2. Struktūra, kurai uzticēta uzraudzības 
funkcija, ne retāk kā reizi trijos mēnešos
rīko sanāksmes, un tai ir vismaz šādas 
pilnvaras:

Or. en

Pamatojums

Prasība rīkot sanāksmes "regulāri" ir pārāk nenoteikta, tādēļ jānosaka precīzāk.

Grozījums Nr. 157
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apstiprināt visus kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas veiktos 
nekustamā īpašuma iegādes darījumus;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 158
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var nolemt, ka 1. un 
2. punktu nepiemēro mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, 
kuras bilances datumā nepārsniedz divus 
no trim tālākminētajiem kritērijiem:

svītrots

a) bilances kopsumma: 350 000 EUR,
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b) neto apgrozījums: 700 000 EUR,
c) vidējais darbinieku skaits finanšu gada 
laikā: desmit.

Or. de

Grozījums Nr. 159
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var nolemt, ka 1. un 
2. punktu nepiemēro mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, 
kuras bilances datumā nepārsniedz divus 
no trim tālākminētajiem kritērijiem:

3. Šī panta 1. un 2. punktu nepiemēro 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, kuras bilances datumā 
nepārsniedz divus no trim tālākminētajiem 
kritērijiem:

Or. en

Pamatojums

Labāka regulējuma nolūkā un saskaņā ar Komisijas apņemšanos, dalībvalstis var atbrīvot 
mazākās organizācijas no konkrētiem, iespējami smagiem pienākumiem.

Grozījums Nr. 160
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka personas, kuras 
faktiski vada mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju, un tās direktori, 
izņemot tos direktorus, kuri īsteno 
uzraudzības funkciju, izstrādā procedūras, 
lai izvairītos no interešu konfliktiem. 
Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai ir procedūras, lai konstatētu, 
pārvaldītu, uzraudzītu un atklātu interešu 

Dalībvalstis nodrošina, ka personas, kuras 
faktiski vada mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju, un tās direktori 
izstrādā procedūras, lai izvairītos no 
interešu konfliktiem. Mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai ir 
procedūras, lai konstatētu, pārvaldītu, 
uzraudzītu un atklātu interešu konfliktus un 
tādējādi nepieļautu, ka tie kaitē 
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konfliktus un tādējādi nepieļautu, ka tie 
kaitē organizācijas biedru interesēm.

organizācijas biedru interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Christian Engström

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs procedūras ietver ikgadēju individuālu 
paziņojumu no katras šīs personas un 
direktora; šo paziņojumu iesniedz 
struktūrai, kurai uzticēta uzraudzības 
funkcija.

Šīs procedūras ietver individuālu 
paziņojumu no katras šīs personas un 
direktora; šo paziņojumu iesniedz 
struktūrai, kurai uzticēta uzraudzības 
funkcija, un biedriem, kā arī to publicē 
kolektīvās pārvaldības organizācijas 
tīmekļa vietnē. Paziņojumu iesniedz pirms 
šo personu stāšanās amatā un pēc tam 
atjaunina katru gadu. Paziņojumā iekļauj 
šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Interešu konflikti jānovērš, pirms vadītājs vai direktors stājas amatā.

Grozījums Nr. 162
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs procedūras ietver ikgadēju individuālu 
paziņojumu no katras šīs personas un 
direktora; šo paziņojumu iesniedz 
struktūrai, kurai uzticēta uzraudzības 
funkcija.

Šīs procedūras ietver ikgadēju individuālu 
paziņojumu no katras šīs personas un 
direktora; šo paziņojumu iesniedz 
struktūrai, kurai uzticēta uzraudzības 
funkcija, un publisko.
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Or. de

Grozījums Nr. 163
Christian Engström

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācijas tiesību ieņēmumu iekasēšanu 
un pārvaldību veic rūpīgi.

1. Kolektīvās pārvaldības organizācijas 
tiesību ieņēmumu iekasēšanu un 
pārvaldību veic rūpīgi, precīzi un 
pārredzami. Izņemot dalībvalstis, kurās ir 
paplašinātas kolektīvās licencēšanas 
sistēma, kolektīvās pārvaldības 
organizācija nodrošina, ka tā tiesību 
ieņēmumus iekasē tikai to tiesību subjektu 
vārdā, kuru tiesības tā ir pilnvarota 
pārstāvēt.

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar 12. panta 1. punktu un 14. panta 2. punktu, kurā teikts, ka maksājumi jāveic 
rūpīgi. Maksājumiem jābūt rūpīgiem, tāpēc tādai pašai prasībai būtu jāattiecas arī uz 
iekasēšanu un pārvaldību. Turklāt kolektīvās pārvaldības organizācijām būtu tikai jāveic 
iekasēšana to faktisko biedru un tiesību subjektu vārdā, kuru tiesības tās pārvalda saskaņā ar 
pārstāvniecības līgumu.

Grozījums Nr. 164
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja, kamēr tiesību subjektiem pienākošos 
summu sadale vēl nav notikusi, mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
iegulda tiesību ieņēmumus un jebkādus 
ienākumus no ieguldījumiem, tā rīkojas 
saskaņā ar vispārējo ieguldījumu politiku, 

4. Ja, kamēr tiesību subjektiem pienākošos 
summu sadale vēl nav notikusi, mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
iegulda tiesību ieņēmumus un jebkādus 
ienākumus no ieguldījumiem, tā rīkojas to
tiesību subjektu labākajās interesēs, kurus 
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kas minēta 7. panta 5. punkta 
c) apakšpunktā, un ar šādiem noteikumiem:

tā pārstāv saskaņā ar vispārējo ieguldījumu 
politiku, kas minēta 7. panta 5. punkta c) 
apakšpunktā, un ar šādiem noteikumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 165
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aktīvus iegulda biedru labākajās 
interesēs; ja pastāv jebkāds iespējams 
interešu konflikts, tad mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
nodrošina to, ka ieguldījumus veic vienīgi 
biedru interesēs;

a) ja pastāv jebkāds iespējams interešu 
konflikts, tad mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija nodrošina to, ka 
ieguldījumus veic vienīgi šo tiesību 
subjektu interesēs;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Toine Manders

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) aktīvus iegulda tā, lai neskartu 
summas, kuras jāsaņem tiesību 
subjektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka nolīgumos, 
kas reglamentē kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas attiecības ar tās biedriem un 
tiesību subjektiem, ir noteikti 16. panta e) 
punktā minētie atskaitījumi, ko piemēro 
tiesību ieņēmumiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka nolīgumos, 
kas reglamentē kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas attiecības ar tās biedriem ir
nepārprotami atļauti 16. panta e) punktā 
minētie atskaitījumi, ko piemēro tiesību 
ieņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija sniedz 
sociālos, kultūras vai izglītības 
pakalpojumus, kurus finansē ar 
atskaitījumiem no tiesību ieņēmumiem, 
tiesību subjektiem ir šādas tiesības:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija sniedz 
sociālos, kultūras vai izglītības 
pakalpojumus, kurus finansē ar 
atskaitījumiem no tiesību ieņēmumiem,
šādus pakalpojumus sniedz, pamatojoties 
uz taisnīgiem kritērijiem, jo īpaši attiecībā 
uz piekļuvi šiem pakalpojumiem un to 
apmēru.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija sniedz 
sociālos, kultūras vai izglītības 
pakalpojumus, kurus finansē ar 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija sniedz 
sociālos, kultūras vai izglītības 
pakalpojumus, kurus finansē ar 
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atskaitījumiem no tiesību ieņēmumiem, 
tiesību subjektiem ir šādas tiesības:

atskaitījumiem no tiesību ieņēmumiem un 
no ieņēmumiem par tiesību ieņēmumu 
ieguldījumiem, tiesību subjektiem ir šādas 
tiesības:

Or. en

Grozījums Nr. 170
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saņemt sociālos, kultūras vai izglītības 
pakalpojumus, pamatojoties uz taisnīgiem 
kritērijiem, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi 
šiem pakalpojumiem un to apmēru;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 171
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tiesību subjektiem, kuri ir anulējuši 
atļauju pārvaldīt tiesības vai tiesību 
kategorijas vai darbu veidus un citus 
tiesību objektus, vai kuri ir atsaukuši 
savas tiesības vai tiesību kategorijas vai 
darbu veidus un citus tiesību objektus no 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas, joprojām ir piekļuve šiem 
pakalpojumiem. Kritērijos attiecībā uz 
piekļuvi šiem pakalpojumiem un to 
apmēru var ņemt vērā no attiecīgajiem 
tiesību subjektiem gūtos tiesību 
ieņēmumus un tiesību pārvaldījuma 
atļaujas ilgumu, ar nosacījumu, ka šādus 

svītrots
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kritērijus piemēro arī tiesību subjektiem, 
kuri nav anulējuši šādu atļauju vai nav 
atsaukuši savas tiesības vai tiesību 
kategorijas vai darbu veidus un citus 
tiesību objektus no mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Christian Engström

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācija regulāri un rūpīgi sadala un 
izmaksā summas visiem tiesību 
subjektiem, kurus tā pārstāv. Mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācija veic šādas sadales un 
maksājumus ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc tā 
finanšu gada beigām, kurā tikuši gūti 
tiesību ieņēmumi, ja vien šā termiņa 
ievērošanu nekavē objektīvi iemesli, kas jo 
īpaši saistīti ar lietotāju iesniegtajiem 
paziņojumiem, tiesību vai tiesību subjektu 
identificēšanu vai informācijas par darbiem 
un citiem tiesību objektiem attiecināšanu 
uz tiesību subjektiem. Mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija šādas 
sadales un maksājumus veic precīzi, 
nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visu 
kategoriju tiesību subjektiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kolektīvās
pārvaldības organizācija regulāri un rūpīgi 
sadala un izmaksā summas visiem tiesību 
subjektiem, kurus tā pārstāv. Kolektīvās 
pārvaldības organizācija veic šādas sadales 
un maksājumus bez liekas kavēšanās, taču
ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad gūti 
tiesību ieņēmumi, ja vien šā termiņa 
ievērošanu nekavē objektīvi iemesli, kas jo 
īpaši saistīti ar lietotāju iesniegtajiem 
paziņojumiem, tiesību vai tiesību subjektu 
identificēšanu vai informācijas par darbiem 
un citiem tiesību objektiem attiecināšanu 
uz tiesību subjektiem. Kolektīvās 
pārvaldības organizācija šādas sadales un 
maksājumus veic precīzi, nodrošinot 
vienlīdzīgu attieksmi pret visu kategoriju 
tiesību subjektiem.

Or. en

Pamatojums

Mākslinieki un autori saskata milzīgu problēmu tajā, ka daudzas kolektīvās pārvaldības 
organizācijas tik lēni izmaksā viņiem pienākošos naudu. Direktīvas projekts ierosina noteikt, 
ka organizācijas drīkst paturēt naudu līdz diviem gadiem. Tam ir grūti rast pamatojumu.
Kolektīvās pārvaldības organizācijām, kas pašlaik neievēro augstākus mērķus, nepieciešami 
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stimuli, lai uzlabotu administratīvo procedūru efektivitāti.

Grozījums Nr. 173
Toine Manders

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
regulāri un rūpīgi sadala un izmaksā 
summas visiem tiesību subjektiem, kurus tā 
pārstāv. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija veic šādas 
sadales un maksājumus ne vēlāk kā 12 
mēnešus pēc tā finanšu gada beigām, 
kurā tikuši gūti tiesību ieņēmumi, ja vien 
šā termiņa ievērošanu nekavē objektīvi 
iemesli, kas jo īpaši saistīti ar lietotāju 
iesniegtajiem paziņojumiem, tiesību vai 
tiesību subjektu identificēšanu vai 
informācijas par darbiem un citiem 
tiesību objektiem attiecināšanu uz tiesību 
subjektiem. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija šādas sadales un 
maksājumus veic precīzi, nodrošinot 
vienlīdzīgu attieksmi pret visu kategoriju 
tiesību subjektiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
regulāri, savlaicīgi un rūpīgi sadala un 
izmaksā summas visiem tiesību 
subjektiem, kurus tā pārstāv. Mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
veic šādas sadales un maksājumus vismaz 
reizi ceturksnī un ne vēlāk kā 12 mēnešus 
pēc tiesību ieņēmumu iekasēšanas. 
Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija šādas sadales un maksājumus 
veic precīzi, nodrošinot vienlīdzīgu 
attieksmi pret visu kategoriju tiesību 
subjektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
regulāri un rūpīgi sadala un izmaksā 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
regulāri, pārredzami un rūpīgi sadala un 
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summas visiem tiesību subjektiem, kurus tā 
pārstāv. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija veic šādas 
sadales un maksājumus ne vēlāk kā 12 
mēnešus pēc tā finanšu gada beigām, kurā 
tikuši gūti tiesību ieņēmumi, ja vien šā 
termiņa ievērošanu nekavē objektīvi 
iemesli, kas jo īpaši saistīti ar lietotāju 
iesniegtajiem paziņojumiem, tiesību vai 
tiesību subjektu identificēšanu vai 
informācijas par darbiem un citiem tiesību 
objektiem attiecināšanu uz tiesību 
subjektiem. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija šādas sadales un 
maksājumus veic precīzi, nodrošinot 
vienlīdzīgu attieksmi pret visu kategoriju 
tiesību subjektiem.

izmaksā summas visiem tiesību 
subjektiem, kurus tā pārstāv. Mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
veic šādas sadales un maksājumus ne vēlāk 
kā 2 mēnešus pēc tam, kad gūti tiesību 
ieņēmumi, ja vien šā termiņa ievērošanu 
nekavē objektīvi iemesli, kas jo īpaši 
saistīti ar lietotāju iesniegtajiem 
paziņojumiem, tiesību vai tiesību subjektu 
identificēšanu vai informācijas par darbiem 
un citiem tiesību objektiem attiecināšanu 
uz tiesību subjektiem. Mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija šādas 
sadales un maksājumus veic precīzi, 
nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visu 
kategoriju tiesību subjektiem.

Or. de

Pamatojums

Tiesību subjektiem nākas arī pārāk ilgi gaidīt uz autoratlīdzību saņemšanu, tādēļ viņi nonāk 
nestabilā situācijā — ar direktīvu šajā jomā būtu jāievieš skaidrs uzlabojums.

Grozījums Nr. 175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
regulāri un rūpīgi sadala un izmaksā 
summas visiem tiesību subjektiem, kurus tā 
pārstāv. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija veic šādas 
sadales un maksājumus ne vēlāk kā 12 
mēnešus pēc tā finanšu gada beigām, kurā 
tikuši gūti tiesību ieņēmumi, ja vien šā 
termiņa ievērošanu nekavē objektīvi 
iemesli, kas jo īpaši saistīti ar lietotāju 
iesniegtajiem paziņojumiem, tiesību vai 
tiesību subjektu identificēšanu vai 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
regulāri un rūpīgi sadala un izmaksā 
pienākošās summas visiem tiesību 
subjektiem, kurus tā pārstāv, un to dara, 
pamatojoties uz informāciju, ko lietotāji 
iesniedz sešu mēnešu laikā pēc satura 
izmantošanas. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija veic šādas 
sadales un maksājumus ne vēlāk kā 12 
mēnešus pēc tā finanšu gada beigām, kurā 
tikuši gūti tiesību ieņēmumi, ja vien šā 
termiņa ievērošanu nekavē objektīvi 
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informācijas par darbiem un citiem tiesību 
objektiem attiecināšanu uz tiesību 
subjektiem. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija šādas sadales un 
maksājumus veic precīzi, nodrošinot 
vienlīdzīgu attieksmi pret visu kategoriju 
tiesību subjektiem.

iemesli, kas jo īpaši saistīti ar lietotāju 
iesniegtajiem paziņojumiem, tiesību vai 
tiesību subjektu identificēšanu vai 
informācijas par darbiem un citiem tiesību 
objektiem attiecināšanu uz tiesību 
subjektiem. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija šādas sadales un 
maksājumus veic precīzi, nodrošinot 
vienlīdzīgu attieksmi pret visu kategoriju 
tiesību subjektiem.

Or. en

Pamatojums

Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas sadali var veikt laicīgi tikai tad, ja 
lietotāji savlaicīgi iesniedz informāciju par dažāda satura izmantojumu.

Grozījums Nr. 176
Christian Engström

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
sāk izmaksāt tiesību subjektu ieņēmumus 
tad, kad iekasētā summa samērīgi sedz 
iekasēšanas izmaksas. Minimālais 
nepieciešamais līmenis pirms ieņēmumu 
sadales nedrīkst nepamatoti pārsniegt 
zemāko minimālo summu, kuru piemēro 
līdzīgas kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas.

Or. en

Pamatojums

Ienākumu sadalījums starp tiesību subjektiem ir ļoti nevienlīdzīgs, proti, ļoti liels skaits darbu 
radītāju pelna ļoti maz. Tas nozīmē, ka zemāks minimālais izmaksas līmenis ļautu lielam 
skaitam tiesību subjektu saņemt atlīdzību daudz ātrāk. Tajā pašā laikā tiesību subjektiem ar 
augstiem ieņēmumiem ir motivēti noteikt pārāk augstus minimālos izmaksu līmeņus, dažos 
gadījumos radot netaisnīgu sadalījumu.  Turklāt prasība saglabāt zemu minimālo izmaksu 
līmeni rada stimulu izmaksu ziņā efektīvai līdzekļu sadalei.
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Grozījums Nr. 177
Toine Manders

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var atļaut mantisko 
tiesību kolektīvās pārvaldības 
organizācijām atkāpes no pienākuma 
attiecībā uz 1. punktā noteikto sadali un 
maksājumiem gadījumos, kad to pamato 
objektīvi iemesli, kas jo īpaši ir saistīti ar 
lietotāju iesniegtajiem paziņojumiem, 
tiesību vai tiesību subjektu identificēšanu 
vai informācijas par darbiem un citiem 
tiesību objektiem attiecināšanu uz tiesību 
subjektiem un kas kolektīvās pārvaldības 
organizācijai neļauj ievērot minētajā 
punktā noteikto regularitāti un termiņu. 
Šādos gadījumos mantisko tiesību 
kolektīvās pārvaldības organizācija veic 
šādas sadales un maksājumus tiesību 
subjektiem pēc iespējas drīz.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Christian Engström

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tiesību subjektiem pienākošās 
summas nav iespējams sadalīt, tad piecus
gadus pēc tā finanšu gada beigām, kurā 
iekasēti tiesību ieņēmumi, un ar 
noteikumu, ka mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija ir veikusi visus 
vajadzīgos pasākumus, lai identificētu un 
atrastu tiesību subjektus, kolektīvā 

2. Ja tiesību subjektiem pienākošās 
summas nav iespējams sadalīt trīs gadus 
pēc tā finanšu gada beigām, kurā iekasēti 
tiesību ieņēmumi, tādēļ ka mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija nav 
spējusi identificēt un atrast tiesību 
subjektus, tad naudu iemaksā fondā, ko 
šim nolūkam izveido un pārvalda tā 
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pārvaldījuma organizācija lemj par 
attiecīgo summu izmantojumu saskaņā ar 
7. panta 5. punkta b) apakšpunktu, 
neskarot tiesību subjekta tiesības pieprasīt 
šīs summas no kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas.

dalībvalsts, kurā šo naudu iekasēja.
Fonds pēc tam atbild uz to tiesību 
subjektu prasījumiem, kuri uzrodas vēlāk.

Or. en

Pamatojums

Ļaujot kolektīvās pārvaldības organizācijai paturēt naudu, tiks radīts stimuls kolektīvās 
pārvaldības organizācijai neveikt patiesi rūpīgu meklēšanu attiecībā uz tiesību subjektiem. 
Fonds, ko pārvalda dalībvalsts, var arī dot labumu kultūras daudzveidības veicināšanā. Sk. 
arī 15.a apsvērumu (jauns). Turklāt ierosinātais termiņš — pieci gadi — ir ilgs laiks —
varbūtība, ka meklēto tiesību subjektu atradīs pēc trijiem vai četriem gadiem, ir ļoti niecīga.

Grozījums Nr. 179
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tiesību subjektiem pienākošās 
summas nav iespējams sadalīt, tad piecus 
gadus pēc tā finanšu gada beigām, kurā 
iekasēti tiesību ieņēmumi, un ar 
noteikumu, ka mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija ir veikusi visus 
vajadzīgos pasākumus, lai identificētu un 
atrastu tiesību subjektus, kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija lemj par
attiecīgo summu izmantojumu saskaņā ar 
7. panta 5. punkta b) apakšpunktu, 
neskarot tiesību subjekta tiesības pieprasīt 
šīs summas no kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas.

2. Ja tiesību subjektiem pienākošās 
summas nav bijis iespējams sadalīt trīs
gadus pēc tā finanšu gada beigām, kurā 
gūti tiesību ieņēmumi, un ja kolektīvās 
pārvaldības organizācija ir veikusi visus 
vajadzīgos pasākumus, lai identificētu un 
atrastu tiesību subjektus, dalībvalstij ir 
jāpieņem lēmums par to, kā vislabāk 
sadalīt nesadalītās summas, tostarp ļaujot 
kolektīvās pārvaldības organizācijām 
sadalīt tās saviem biedriem.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Josef Weidenholzer
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Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tiesību subjektiem pienākošās 
summas nav iespējams sadalīt, tad piecus
gadus pēc tā finanšu gada beigām, kurā 
iekasēti tiesību ieņēmumi, un ar 
noteikumu, ka mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija ir veikusi visus 
vajadzīgos pasākumus, lai identificētu un 
atrastu tiesību subjektus, kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija lemj par 
attiecīgo summu izmantojumu saskaņā ar 
7. panta 5. punkta b) apakšpunktu, neskarot 
tiesību subjekta tiesības pieprasīt šīs 
summas no kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas.

2. Ja tiesību subjektiem pienākošās 
summas nav iespējams sadalīt, tad divus
gadus pēc tā finanšu gada beigām, kurā 
iekasēti tiesību ieņēmumi, un ar 
noteikumu, ka mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija ir veikusi visus 
vajadzīgos pasākumus, lai identificētu un 
atrastu tiesību subjektus, kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija lemj par 
attiecīgo summu izmantojumu saskaņā ar 
7. panta 5. punkta b) apakšpunktu, neskarot 
tiesību subjekta tiesības pieprasīt šīs 
summas no kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas.

Or. de

Grozījums Nr. 181
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tiesību subjektiem pienākošās 
summas nav iespējams sadalīt, tad piecus 
gadus pēc tā finanšu gada beigām, kurā 
iekasēti tiesību ieņēmumi, un ar 
noteikumu, ka mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija ir veikusi visus 
vajadzīgos pasākumus, lai identificētu un 
atrastu tiesību subjektus, kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija lemj par 
attiecīgo summu izmantojumu saskaņā ar 
7. panta 5. punkta b) apakšpunktu, 
neskarot tiesību subjekta tiesības pieprasīt 
šīs summas no kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas.

2. Ja tiesību subjektiem pienākošās 
summas nav iespējams sadalīt, tad piecus 
gadus pēc tā finanšu gada beigām, kurā 
iekasēti tiesību ieņēmumi, un ar 
noteikumu, ka mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija ir veikusi visus 
vajadzīgos pasākumus, lai identificētu un 
atrastu tiesību subjektus, kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija šo summu 
izmanto kultūras fonda vajadzībām. Ja 
šāda fonda nav, kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija summu atmaksā lietotājiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 182
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
nediskriminē biedrus salīdzinājumā ar
tiesību subjektiem, kuru tiesības tā 
pārvalda saskaņā ar pārstāvniecības 
līgumu, jo īpaši attiecībā uz 
piemērojamiem tarifiem, administratīvajām 
maksām un nosacījumiem, ar kādiem tiek 
veikta tiesību ieņēmumu iekasēšana un 
tiesību subjektiem pienākošos summu 
sadale.

Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
nediskriminē tiesību subjektus, kuru 
tiesības tā pārvalda saskaņā ar 
pārstāvniecības līgumu, jo īpaši attiecībā 
uz piemērojamiem tarifiem, 
administratīvajām maksām un 
nosacījumiem, ar kādiem tiek veikta tiesību 
ieņēmumu iekasēšana un tiesību 
subjektiem pienākošos summu sadale.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atskaitījumi un maksājumi saistībā ar 
pārstāvniecības līgumiem

Maksājumi saistībā ar pārstāvniecības 
līgumiem

Or. en

Grozījums Nr. 184
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija nepiemēro 
atskaitījumus, izņemot administratīvās 
maksas, tādiem tiesību ieņēmumiem, kuri 
gūti saistībā ar tiesībām, ko tā pārvalda, 
pamatojoties uz pārstāvniecības līgumu ar 
citu mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju, ja vien šī cita 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
nepārprotami nepiekrīt šādu atskaitījumu 
veikšanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 185
Toine Manders

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija regulāri, rūpīgi un precīzi 
sadala un izmaksā summas, kas pienākas 
citām kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām.

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija regulāri, savlaicīgi, rūpīgi un 
precīzi sadala un izmaksā summas, kas 
pienākas citām kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija veic šādas 
sadales un maksājumus citām kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām vismaz reizi 
ceturksnī un ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc 
tiesību ieņēmumu iekasēšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Toine Manders

Regulas priekšlikums
14. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var atļaut mantisko 
tiesību kolektīvās pārvaldības 
organizācijām atkāpes no pienākuma 
attiecībā uz 2. punktā noteikto sadali un 
maksājumiem gadījumos, kad to pamato 
objektīvi iemesli, kas jo īpaši ir saistīti ar 
lietotāju iesniegtajiem paziņojumiem, 
tiesību vai tiesību subjektu identificēšanu 
vai informācijas par darbiem un citiem 
tiesību objektiem attiecināšanu uz tiesību 
subjektiem un kas kolektīvās pārvaldības 
organizācijai neļauj ievērot minētajā 
punktā noteikto regularitāti un termiņu. 
Šādos gadījumos mantisko tiesību 
kolektīvās pārvaldības organizācija veic 
šādas sadales un maksājumus tiesību 
subjektiem pēc iespējas drīz.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvās pārvaldības 
organizācijas atbild uz licenču 
pieteikumiem 14 kalendāra dienu laikā un 
60 kalendāra dienu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas lietotājam sagatavo 
piedāvājumu, ja mantisko tiesību 
kolektīvās pārvaldības organizācija ir 
saņēmusi visa attiecīgo informāciju 
piedāvājuma sagatavošanai.

Or. de
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Grozījums Nr. 188
Toine Manders

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tarifi par ekskluzīvām tiesībām atspoguļo 
tiesību ekonomisko vērtību tirgū un 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas sniegto pakalpojumu 
ekonomisko vērtību.

Tarifi par ekskluzīvām tiesībām un tiesības 
uz atlīdzību atspoguļo tiesību 
izmantošanas ekonomisko vērtību tirgū un
darbu izmantošanas un citu aizsargātu 
tiesību objektu veidu un apmēru, kā arī
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas sniegto pakalpojumu 
ekonomisko vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tarifi par ekskluzīvām tiesībām atspoguļo 
tiesību ekonomisko vērtību tirgū un 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas sniegto pakalpojumu 
ekonomisko vērtību.

Tarifi par ekskluzīvām tiesībām pienācīgi
atspoguļo tiesību ekonomisko vērtību tirgū 
un mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas sniegto pakalpojumu 
ekonomisko vērtību.

Or. de

Grozījums Nr. 190
Toine Manders

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nav valsts tiesību aktu, kur noteiktas Ja nav valsts tiesību aktu, kur noteiktas 
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tiesību subjektiem pienākošās summas 
saistībā ar tiesībām uz atlīdzību un 
tiesībām uz kompensāciju, tad mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, nosakot šīs pienākošās 
summas, var balstīties uz šo tiesību 
ekonomisko vērtību tirgū.

tiesību subjektiem pienākošās summas 
saistībā ar tiesībām uz kompensāciju, tad 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, nosakot šīs pienākošās 
summas, var balstīties uz 
nediskriminējošiem kritērijiem, 
nodrošinot taisnīgu kompensāciju par 
darbu un citu aizsargātu tiesību objektu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nav valsts tiesību aktu, kur noteiktas 
tiesību subjektiem pienākošās summas 
saistībā ar tiesībām uz atlīdzību un 
tiesībām uz kompensāciju, tad mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, nosakot šīs pienākošās 
summas, var balstīties uz šo tiesību 
ekonomisko vērtību tirgū.

Ja nav valsts tiesību aktu, kur noteiktas 
tiesību subjektiem pienākošās summas 
saistībā ar tiesībām uz atlīdzību, tad 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, nosakot šīs pienākošās 
summas, var balstīties uz šo tiesību 
ekonomisko vērtību tirgū.

Or. de

Grozījums Nr. 192
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lietotāji ziņo kolektīvās pārvaldības 
organizācijām par darbu un citu tiesību 
subjektu izmantošanu saskaņotā un, ja 
iesējams, mašīnrakstītā formātā, laicīgi 
un precīzi, lai kolektīvās pārvaldības 
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organizācijas varētu noteikt piemērojamās 
maksas un precīzi sadalīt tiesību 
subjektiem pienākošās summas saskaņā 
ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pienākumiem. Ja lietotāji kolektīvās 
pārvaldības organizācijām neziņo tādā 
veidā, kas ļautu kolektīvās pārvaldības 
organizācijām savlaicīgi un precīzi sadalīt 
summas atsevišķiem tiesību subjektiem, 
dalībvalstis nodrošina, ka kolektīvās 
pārvaldības organizācijas tiek atbrīvotas 
no šajā direktīvā noteiktajiem 
pienākumiem attiecībā uz ieņēmumu 
sadali atsevišķiem tiesību subjektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Lara Comi, Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai nodrošinātu tiesību savlaicīgu, 
taisnīgu un pārredzamu sadali, mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas prasa lietotājiem ne vēlāk 
kā 6 mēnešus pēc muzikālā darba 
izmantošanas iesniegt analītisku pārskatu 
par izmantotajiem darbiem atbilstīgi 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju sniegtajiem vai nozarē 
izmantotajiem ziņojumu standartiem.

Or. en

Pamatojums

Lietotāju ziņojumi digitālā vidē un ārpus tās ir vajadzīgi, lai noteiktu aizsargāto darbu 
izmantošanu. Neparedzot šādu noteikumu, autortiesību un blakustiesību sadali arī turpmāk 
kavētu tādu datu trūkums, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu darbu izmantošanas proporcionālu 
un analītisku sadalīšanu. Iesniegtie dati bieži ir nepilnīgi un neprecīzi. Ierīču paplašinātai 
izmantošanai un autortiesību darbu izplatīšanai nepieciešams, lai kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas varētu laicīgi saņemt precīzus datus no lietotājiem par izmantotajiem 
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muzikālajiem darbiem.

Grozījums Nr. 194
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Lietotājiem kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām ir savlaicīgi jāmaksā 
licences maksas vai atlīdzība, ja ir spēkā 
vispārēji piemērojams vai ar tiesas 
spriedumu noteikts tarifs. Ja lietotāji 
nespēj savlaicīgi samaksāt šādas licences 
maksas vai atlīdzību, dalībvalstis 
nodrošina, ka kolektīvās pārvaldības 
organizācijas var šādiem lietotājiem prasīt
papildu maksu, lai segtu administratīvās 
izmaksas, kas radušās tādēļ, ka nav 
brīvprātīgi samaksātas licences maksas 
vai atlīdzība.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Lietotāju pienākumi

Tiesību efektīvas pārvaldības nolūkā 
dalībvalstis nodrošina, ka lietotāji bez 
maksas un elektroniskā veidā kolektīvās 
pārvaldības organizācijai dara pieejamu 
pilnīgu un precīzu informāciju, kas 
vajadzīga, lai identificētu tiesību vai citu 
tiesību objektu izmantošanu un attiecīgo 
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tiesību subjektu.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Toine Manders

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Ziņošana un rēķinu izrakstīšana

1. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas izveido 
atbilstīgas saziņas procedūras, kas ļauj 
lietotājiem sniegt kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai visu nepieciešamo 
informāciju par licences izmantošanu, 
tostarp ziņojumu par faktisko darbu 
izmantošanu, darot to precīzi un ievērojot 
termiņus, par kuriem bijusi kopīga 
vienošanās saistībā ar šādu licenci.
2. Dalībvalstis var prasīt, lai kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas, kas dibinātas 
to teritorijā, ievieš 3. un 4. punktā minētās 
procedūras.
3. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas izveido 
savstarpējās sadarbības procedūru savu 
tiesību subjektu, dalībnieku un lietotāju 
labā. Šādā sadarbības procedūrā ir vismaz 
informācijas apvienošana kopīgā datu 
bāzē attiecībā uz izsniegtajām licencēm un 
darbu un citu tiesību objektu 
izmantošanu, koordinēta un kopīga 
rēķinu izrakstīšanu un no tiesību 
izmantošanas gūto ieņēmumu iekasēšana.
4. Šā panta 2. punktā minētā sadarbības 
procedūra ļauj mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām koordinēt 
rēķinu izrakstīšanu izmantotājiem 
tādējādi, ka atsevišķs izmantotājs saņem 
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vienu kopīgu rēķinu attiecībā uz tiesībām, 
kuras satur darbi un citi tiesību objekti, 
kas ir tikuši licencēti. Kopējais rēķins ir 
pārredzams un parāda attiecīgās mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas, darbu un citu tiesību 
objektu, kas ir licencēti, sarakstus, kā arī 
attiecīgos faktiskos lietojumus. Tāpat 
rēķinā vismaz salīdzināmās summās 
skaidri jānorāda summas, kas pienākas 
tiesību subjektiem, un tās, kas jāizmanto, 
lai segtu pārvaldības maksas.
5. Šī panta 2. un 3. punktu nepiemēro 
muzikālo darbu tiešsaistes tiesību 
kolektīvai pārvaldībai un darbu un citu 
tiesību objektu daudzteritoriālai kolektīvai 
pārvaldībai.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
1. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas izveido 
samērīgas saziņas procedūras, kas ļauj 
lietotājiem sniegt kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai visu nepieciešamo 
informāciju par licences izmantošanu, 
tostarp ziņojumu par faktisko darbu 
izmantošanu, darot to precīzi un ievērojot 
termiņus, par kuriem bijusi kopīga 
vienošanās saistībā ar šādu licenci.
2. Kolektīvās pārvaldības organizācijas 
var izveidot sadarbības procedūru savu 
tiesību subjektu, dalībnieku un lietotāju 
labā. Šādā sadarbības procedūrā var 
iekļaut informācijas apkopošanu par 
izsniegtajām licencēm un darbu un citu 
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aizsargātu tiesību objektu izmantošanu. 
Šajā sakarībā būtu jāizvērtē kopējas datu 
bāzes un kopīgas rēķinu izrakstīšanas 
izmaksas un ieguvumi.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Róża Gräfin von Thun un Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija elektroniskā veidā un bez 
nepamatotas kavēšanās dara pieejamu 
turpmāk norādīto informāciju, ja to 
pieprasa jebkurš tiesību subjekts, kura 
tiesības tā pārstāv, jebkura kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija, kuras vārdā tā 
pārvalda tiesības saskaņā ar 
pārstāvniecības līgumu, vai jebkurš 
lietotājs:

svītrots

(a) standarta licences līgumi un 
piemērojamie tarifi;
(b) repertuārs un tās pārvaldītās tiesības, 
kā arī aptvertās dalībvalstis;
(c) tās noslēgto pārstāvniecības līgumu 
saraksts, iekļaujot informāciju par citām 
iesaistītajām kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, pārstāvēto repertuāru un 
jebkura šāda līguma darbības teritoriju.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Christian Engström

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācija elektroniskā veidā un bez 
nepamatotas kavēšanās dara pieejamu 
turpmāk norādīto informāciju, ja to 
pieprasa jebkurš tiesību subjekts, kura 
tiesības tā pārstāv, jebkura kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija, kuras vārdā tā 
pārvalda tiesības saskaņā ar 
pārstāvniecības līgumu, vai jebkurš 
lietotājs:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvās pārvaldības organizācija 
tās tīmekļa vietnē dara sabiedrībai
pieejamu turpmāk norādīto informāciju:

Or. en

Pamatojums

Pamatinformācija par tarifiem, licencēšanas līgumiem, repertuāru un pārstāvniecības 
līgumiem ir būtiski svarīga, lai radošās nozares produktu tirgus labi darbotos un būtu 
pārredzams. Pamatinformāciju par cenām un to, kas tiek pārdots, nevajadzētu attiecināt tikai 
uz noteikumiem par pieprasījumu. Pieņemot šo grozījumu, 18. panta 1. punktā minēto 
sarakstu var pārcelt kā papildinājumu 19. panta 1. punktam, un 18. panta 1. punktu svītrot.

Grozījums Nr. 200
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
elektroniskā veidā un bez nepamatotas
kavēšanās dara pieejamu turpmāk norādīto 
informāciju, ja to pieprasa jebkurš tiesību 
subjekts, kura tiesības tā pārstāv, jebkura 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija, 
kuras vārdā tā pārvalda tiesības saskaņā 
ar pārstāvniecības līgumu, vai jebkurš 
lietotājs:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
elektroniskā veidā un bez kavēšanās dara 
pieejamu un publisko turpmāk norādīto 
informāciju:

Or. de
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Grozījums Nr. 201
Toine Manders

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) repertuārs un tās pārvaldītās tiesības, kā 
arī aptvertās dalībvalstis;

b) repertuārs un tās pārvaldītās tiesības, kā 
arī aptvertās dalībvalstis vai gadījumā, ja 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas darbības jomas dēļ 
repertuārs nav nosakāms, pārstāvēto 
darbu vai citu tiesību objektu kategorijas, 
tās pārvaldītās tiesības un aptvertās 
dalībvalstis;

Or. en

Grozījums Nr. 202
Christian Engström

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Turklāt mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija pēc jebkura 
tiesību subjekta vai jebkuras kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas pieprasījuma 
dara pieejamu jebkādu informāciju par 
darbiem, kuriem viens vai vairāki tiesību 
subjekti nav identificēti, tostarp — ja šāda 
informācija ir pieejama, — darba 
nosaukumu, darbu autoru, izdevēju un 
jebkādu citu būtisku informāciju, kas var 
būt nepieciešama, lai identificētu tiesību 
subjektus.

2. Turklāt kolektīvās pārvaldības
organizācija dara publiski pieejamu
jebkādu informāciju par darbiem, kuriem 
viens vai vairāki tiesību subjekti nav 
identificēti saskaņā ar noteikumiem, kas 
izklāstīti Direktīvā 2012/28/ES par dažiem 
atļautiem nenosakāmu autortiesību 
subjektu darbu izmantošanas veidiem, 
tostarp — ja šāda informācija ir pieejama 
— darba nosaukumu, darbu autoru, 
izdevēju un jebkādu citu būtisku 
informāciju, kas var būt nepieciešama, lai 
identificētu tiesību subjektus.

Or. en
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Pamatojums

Tiesību subjektiem, kuri nav mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas biedri, 
vajadzētu būt iespējai pārbaudīt, vai to darbi ir uzskaitīti kā neidentificēti. Turklāt šāda 
informācija ir svarīga gan lietotājiem, gan gala lietotājiem. Nenosakāmu autortiesību 
subjektu darbu direktīvā ir paredzēti noteikumi, kā rīkoties situācijā, kad tiesību subjektus 
nevar atrast, tādēļ konsekvences labad tā direktīva būtu jāmin.

Grozījums Nr. 203
Róża Gräfin von Thun un Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Turklāt mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija pēc jebkura 
tiesību subjekta vai jebkuras kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas pieprasījuma 
dara pieejamu jebkādu informāciju par 
darbiem, kuriem viens vai vairāki tiesību 
subjekti nav identificēti, tostarp — ja šāda 
informācija ir pieejama, — darba 
nosaukumu, darbu autoru, izdevēju un 
jebkādu citu būtisku informāciju, kas var 
būt nepieciešama, lai identificētu tiesību 
subjektus.

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija pēc jebkura tiesību subjekta 
vai jebkuras kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas pieprasījuma dara pieejamu 
jebkādu informāciju par darbiem, kuriem 
viens vai vairāki tiesību subjekti nav 
identificēti, tostarp — ja šāda informācija 
ir pieejama, — darba nosaukumu, darbu 
autoru, izdevēju un jebkādu citu būtisku 
informāciju, kas var būt nepieciešama, lai 
identificētu tiesību subjektus.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Róża Gräfin von Thun un Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācija publisko šādu informāciju:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kolektīvās 
pārvaldības organizācija publiski pieejamā 
tīmekļa vietnē sniedz piekļuvi vismaz
šādai informācijai:
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Or. en

Grozījums Nr. 205
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) visu izmantoto muzikālo darbu un 
tiesību saraksts;

Or. de

Grozījums Nr. 206
Róża Gräfin von Thun un Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) tiesību saraksts, tiesību kategorijas vai 
darbu veidi, ko tiesību subjekti brīvprātīgi 
izslēguši no kolektīvās pārvaldības;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Róża Gräfin von Thun un Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) standarta licences līgumi un 
piemērojamie tarifi;

Or. en
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Grozījums Nr. 208
Róża Gräfin von Thun un Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – gc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gc) repertuārs un tās pārvaldītās tiesības, 
kā arī aptvertās dalībvalstis;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Róża Gräfin von Thun un Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – gd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gd) tās noslēgto pārstāvniecības līgumu 
saraksts, iekļaujot informāciju par citām 
iesaistītajām kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, pārstāvēto repertuāru un 
jebkura šāda līguma darbības teritoriju.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Róża Gräfin von Thun un Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis var nolemt, ka I pielikumā 
1. punkta a), f) un g) apakšpunktu 
nepiemēro tādai mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai, kas 
bilances datumā nepārsniedz divus no 

svītrots
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trim tālākminētajiem kritērijiem:
a) bilances kopsumma: EUR 350 000;
b) neto apgrozījums: EUR 700 000;
c) vidējais darbinieku skaits finanšu gada 
laikā: desmit.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis var nolemt, ka I pielikumā 
1. punkta a), f) un g) apakšpunktu 
nepiemēro tādai mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai, kas 
bilances datumā nepārsniedz divus no 
trim tālākminētajiem kritērijiem:

svītrots

a) bilances kopsumma: 350 000 EUR,
b) neto apgrozījums: 700 000 EUR,
c) vidējais darbinieku skaits finanšu gada 
laikā: desmit.

Or. de

Grozījums Nr. 212
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
20. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis var nolemt, ka I pielikumā 
1. punkta a), f) un g) apakšpunktu 
nepiemēro tādai mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai, kas bilances 

5. I pielikumā 1. punkta a), f) un 
g) apakšpunktu nepiemēro tādai kolektīvās 
pārvaldības organizācijai, kas bilances 
datumā nepārsniedz divus no trim 
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datumā nepārsniedz divus no trim 
tālākminētajiem kritērijiem:

tālākminētajiem kritērijiem:

Or. en

Pamatojums

Labāka regulējuma nolūkā un saskaņā ar Komisijas apņemšanos, dalībvalstis var atbrīvot 
mazākās organizācijas no konkrētiem, iespējami smagiem pienākumiem.

Grozījums Nr. 213
Christian Engström

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā 
reģistrētās mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas, piešķirot 
daudzteritoriālas licences par muzikālo 
darbu tiešsaistes tiesībām, ievēro 
šīs sadaļas prasības.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas, kas darbojas to teritorijā, 
piešķirot daudzteritoriālas licences par 
muzikālo darbu tiešsaistes tiesībām, ievēro 
šīs sadaļas prasības.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no noteikumu neievērošanas, uzņēmumus dibinot ārpus Savienības, direktīvai 
būtu jāattiecas uz visām kolektīvās pārvaldības organizācijām, kas darbojas vismaz vienā 
Savienības dalībvalstī. Šim pantam jāsaskan ar 2. pantu.

Grozījums Nr. 214
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, kas piešķir daudzteritoriālas 
licences par muzikālu darbu tiešsaistes 
tiesībām, ar elektroniskiem līdzekļiem 

1. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, kas piešķir daudzteritoriālas 
licences par muzikālu darbu tiešsaistes 
tiesībām, dara publiski pieejamu 



AM\933267LV.doc PE508.268v01-0094/108 AM\

LV

sniedz mūzikas tiešsaistes pakalpojumu 
sniedzējiem, tiesību subjektiem un citām 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām aktualizētu informāciju, kas 
ļauj identificēt tās pārstāvēto mūzikas 
tiešsaistes repertuāru. Tajā ietilpst 
informācija par pārstāvētajiem 
muzikālajiem darbiem, pārstāvētajām 
tiesībām (pilnībā vai daļēji) un par 
pārstāvētajām dalībvalstīm.

aktualizētu informāciju, kas ļauj identificēt 
tās pārstāvēto mūzikas tiešsaistes 
repertuāru. Tajā ietilpst informācija par 
pārstāvētajiem muzikālajiem darbiem, 
pārstāvētajām tiesībām (pilnībā vai daļēji) 
un par pārstāvētajām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Christian Engström

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija var veikt saprātīgus 
pasākumus, lai aizsargātu datu precizitāti 
un integritāti, kontrolētu to atkārtotu 
izmantošanu un aizsargātu personas datus 
un komerciāli jutīgu informāciju.

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija var veikt saprātīgus 
pasākumus, lai aizsargātu datu precizitāti 
un integritāti un aizsargātu personas datus 
un — vajadzības gadījumā — komerciāli 
jutīgu informāciju.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu piešķirt kolektīvās pārvaldības organizācijām vispārējas pilnvaras ierobežot 
informācijas „atkārtotu izmantošanu”; tās ir svarīgas un fundamentālas cilvēktiesības.

Grozījums Nr. 216
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
23. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis veicina un mudina 



AM\933267LV.doc PE508.268v01-0095/108 AM\

LV

kolektīvā pārvaldījuma organizācijas un 
komercdarbības veicējus veidot precīzu, 
pilnīgu un aktualizētu vispārējo datu bāzi, 
kas atvieglos daudzteritoriālu un 
daudzrepertuāru licenču piešķiršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Christian Engström

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, kas piešķir daudzteritoriālas 
licences par muzikālu darbu tiešsaistes 
tiesībām, piemēro procedūru, kas ļauj 
tiesību subjektiem un citām kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām iebilst pret 
22. panta 2. punktā minēto datu saturu vai 
pret informāciju, kas sniegta saskaņā ar 
23. pantu, ja šādi tiesību subjekti un
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, 
pamatojoties uz pamatotiem 
pierādījumiem, uzskata, ka attiecīgie dati 
vai informācija ir neprecīzi attiecībā uz to 
muzikālo darbu tiešsaistes tiesībām. Ja 
prasības ir pietiekami pamatotas, mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
nodrošina, ka dati vai informācija tiek bez 
liekas kavēšanās izlaboti.

1. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, kas piešķir daudzteritoriālas 
licences par muzikālu darbu tiešsaistes 
tiesībām, piemēro procedūru, kas ļauj 
tiesību subjektiem, citām kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām un lietotājiem
iebilst pret 22. panta 2. punktā minēto datu 
saturu vai pret informāciju, kas sniegta 
saskaņā ar 23. pantu, ja šādi tiesību 
subjekti, kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas un lietotāji, pamatojoties uz 
pamatotiem pierādījumiem, uzskata, ka 
attiecīgie dati vai informācija ir neprecīzi 
attiecībā uz to muzikālo darbu tiešsaistes 
tiesībām. Ja prasības ir pietiekami 
pamatotas, mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija nodrošina, ka 
dati vai informācija tiek bez liekas 
kavēšanās izlaboti.

Or. en

Pamatojums

Arī lietotājiem ir pamatota interese par kolektīvās pārvaldības organizācijas reģistrētās 
informācijas precizitāti.
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Grozījums Nr. 218
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
25. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja tas iespējams un tikai tad, ja ir 
izvērtētas kopēja rēķina izmaksas un 
ieguvumi, šā panta 3. un 4. punkta 
izpratnē kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija var izveidot sadarbības 
procedūru ar citām kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām, lai 
nodrošinātu, ka mūzikas tiešsaistes 
pakalpojumu sniedzējam tiek izsniegts 
viens kopējs rēķins, kā noteikts 
15.a pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkuram pārstāvniecības līgumam starp 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācijām, ar kuru viena kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija pilnvaro citu 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
piešķirt daudzteritoriālas licences par 
muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām 
attiecībā uz savu mūzikas repertuāru, ir 
neekskluzīvs raksturs. Pilnvarotā 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
pārvalda minētās tiešsaistes tiesības 
saskaņā ar nediskriminējošiem 
noteikumiem.

1. Lai varētu apkopot daudzveidīgus 
repertuārus un piešķirt daudzrepertuāru 
un daudzteritoriālas licences, kolektīvās 
pārvaldības organizācijām ir jābūt 
iespējai noslēgt pārstāvības līgumus ar 
citām kolektīvās pārvaldības 
organizācijām par šādu licenču 
koordinēšanu un efektīvu īstenošanu 
atbilstoši taisnīgiem un 
nediskriminējošiem noteikumiem.
Jebkuram pārstāvniecības līgumam starp 
mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības
organizācijām, ar kuru viena kolektīvās 
pārvaldības organizācija pilnvaro citu 
kolektīvās pārvaldības organizāciju 
piešķirt daudzteritoriālas licences par 
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muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām 
attiecībā uz savu mūzikas repertuāru, ir 
jāparedz iespēja organizācijai pilnvarot 
kādu citu organizāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkuram pārstāvniecības līgumam starp 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācijām, ar kuru viena kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija pilnvaro citu 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
piešķirt daudzteritoriālas licences par 
muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām 
attiecībā uz savu mūzikas repertuāru, ir 
neekskluzīvs raksturs. Pilnvarotā kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija pārvalda 
minētās tiešsaistes tiesības saskaņā ar 
nediskriminējošiem noteikumiem.

1. Jebkuram pārstāvniecības līgumam starp 
mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības
organizācijām, ar kuru viena kolektīvās 
pārvaldības organizācija pilnvaro citu 
kolektīvās pārvaldības organizāciju 
piešķirt daudzteritoriālas licences par 
muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām 
attiecībā uz savu mūzikas repertuāru, ir 
neekskluzīvs raksturs. Tas neierobežo 
attiecīgās kolektīvās pārvaldības 
organizācijas tiesības piešķirt ierobežotam 
skaitam kolektīvās pārvaldības 
organizāciju vai tiešsaistes tiesību 
apvienību tiesības piešķirt 
daudzteritoriālas licences par muzikālu 
darbu tiešsaistes tiesībām attiecībā uz 
savu mūzikas repertuāru, un piedalīties 
ierobežotā skaitā tiešsaistes tiesību 
apvienību.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkuram pārstāvniecības līgumam starp 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācijām, ar kuru viena kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija pilnvaro citu 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
piešķirt daudzteritoriālas licences par 
muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām 
attiecībā uz savu mūzikas repertuāru, ir 
neekskluzīvs raksturs. Pilnvarotā 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
pārvalda minētās tiešsaistes tiesības 
saskaņā ar nediskriminējošiem 
noteikumiem.

1. Jebkuram pārstāvniecības līgumam starp 
mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības
organizācijām, ar kuru viena kolektīvās 
pārvaldības organizācija pilnvaro citu 
kolektīvās pārvaldības organizāciju 
piešķirt daudzteritoriālas licences par 
muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām 
attiecībā uz savu mūzikas repertuāru, ir 
jāparedz iespēja pilnvarotajai kolektīvās 
pārvaldības organizācijai pilnvarot kādu 
citu kolektīvās pārvaldības organizāciju.

Or. en

Pamatojums

Pilnvarotajai kolektīvās pārvaldības organizācijai ir jāsaglabā neekskluzīvas tiesības 
pilnvarot kādu citu kolektīvās pārvaldības organizāciju pārvaldīt tās repertuāru.
Tas būtu skaidri jānorāda.

Grozījums Nr. 222
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu apkopot repertuārus un 
piešķirt daudzrepertuāru un 
daudzteritoriālas licences attiecībā uz 
noteiktām teritorijām, kolektīvās 
pārvaldības organizācijām ir jābūt 
iespējai noslēgt pārstāvības līgumus ar 
citām kolektīvās pārvaldības 
organizācijām ierobežotā teritorijā 
atbilstoši taisnīgiem un 
nediskriminējošiem noteikumiem.

Or. en
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Pamatojums

Svarīgi norādīt, ka kolektīvās pārvaldības organizācijām ir iespēja noslēgt līgumus attiecībā 
uz noteiktām teritorijām, ne vien attiecībā uz visu Eiropu.

Grozījums Nr. 223
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
28. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pilnvarotā kolektīvās pārvaldības 
organizācija pārvalda minētās tiešsaistes 
tiesības saskaņā ar nediskriminējošiem 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
28. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis veicina un sekmē 
sadarbību starp kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām tādās jomās kā pārvaldība, 
administrēšana un tiesību licencēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
28. pants – 1.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstis nodrošina, ka kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas saglabā 
tiesības autonomi lemt par nosacījumiem, 
jo īpaši attiecībā uz tarifiem, ko izmanto, 
lai pilnvarotu repertuāra izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
28. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Dalībvalstis nodrošina, ka pārstāvības 
līgumi un tiešsaistes tiesību apvienības, 
informācijas apmaiņa, kā arī citi 
sadarbības veidi starp mantisko tiesību 
kolektīvās pārvaldības organizācijām ar 
mērķi piešķirt un administrēt 
daudzteritoriālas un daudzrepertuāra 
licences un /vai noteikt savstarpēji 
pieņemamus tarifus un nosacījumus 
attiecībā uz šādām licencēm ir atbrīvoti no 
konkurences tiesību noteikumu 
piemērošanas, kas aizliedz vienošanās un 
saskaņotas darbības, kuru nolūks vai 
rezultāts ir konkurences ierobežošana.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
28. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pilnvarotā kolektīvās pārvaldības 
organizācija var izvēlēties ierobežot 
pilnvaras, ko tā piešķir citām mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, sava repertuāra 
pārstāvībai konkrētās teritorijās.

Or. en

Pamatojums

Lai mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības organizācijas varētu saglabāt zināmu elastību, 
veidojot apvienības, ir svarīgi, ka pārstāvības līgumi paredz iespējas izvēlēties teritorijas, 
nevis tikai visu ES kā vienīgo teritoriālo iespēju.

Grozījums Nr. 228
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
28. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Uz tādiem pašiem noteikumiem 
dalībvalstis atbilstošos gadījumos veicina 
sadarbību starp kolektīvās pārvaldības 
organizācijām tādās jomās kā pārvaldība, 
administrēšana un tiesību licencēšana un 
paredz juridiskos pamatnoteikumus to 
darbības sākšanai un darbībai pārrobežu 
situācijā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi dalībvalstīm noteikt pienākumu pieņemt valsts tiesību aktus, lai veicinātu pārrobežu 
licencēšanu, jo daži esošie valstu noteikumi traucē šim mērķim.

Grozījums Nr. 229
Sirpa Pietikäinen
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Regulas priekšlikums
28. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Uz tādiem pašiem noteikumiem 
dalībvalstis atbilstošos gadījumos veicina 
sadarbību starp kolektīvās pārvaldības 
organizācijām tādās jomās kā pārvaldība, 
administrēšana un tiesību licencēšana un 
paredz juridiskos pamatnoteikumus to 
darbības sākšanai un darbībai pārrobežu 
situācijā.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Toine Manders

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kolektīvā pārvaldījuma organizācija, 
kurai izteikts 1. punktā minētais 
pieprasījums un kura nolemj to 
neatbalstīt, rakstiski informē kolektīvās 
pārvaldības organizāciju, kas 
pieprasījumu izteikusi, par savu lēmumu 
un tā iemesliem.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Administratīvā maksa par pakalpojumu, ko 
pieprasījuma saņēmēja organizācija sniedz 

Administratīvā maksa par pakalpojumu, ko 
pieprasījuma saņēmēja organizācija sniedz 
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pieprasījuma iesniedzējai organizācijai, 
nepārsniedz izmaksas, kas pamatoti 
radušās pieprasījuma saņēmējai 
organizācijai, pārvaldot pieprasījuma 
iesniedzējas organizācijas repertuāru, un 
samērīgu peļņas normu.

pieprasījuma iesniedzējai organizācijai, 
nepārsniedz izmaksas, kas pamatoti 
radušās pieprasījuma saņēmējai 
organizācijai, pārvaldot pieprasījuma 
iesniedzējas organizācijas repertuāru.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
29. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kolektīvās pārvaldības organizācijai, 
kas saņem šādu pieprasījumu, ir 
pienākums aktīvi pārstāvēt tās kolektīvās 
pārvaldības organizācijas tiesības, kas 
izteikusi šādu pieprasījumu, tādā pašā 
veidā un nediskriminējoši, kā tā pārstāv 
savu repertuāru, piešķirot vai piedāvājot 
daudzteritoriālas licences.

Or. en

Pamatojums

Izpildes pienākums paredz saistības, ka repertuārus pārstāv vienlīdzīgi un ka šo apkopoto 
repertuāru lietotāji maksā vienādus tarifus.

Grozījums Nr. 233
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
29. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Pieprasījuma saņēmēja kolektīvās 
pārvaldības organizācija licencē 
pieprasījuma iesniedzējas kolektīvās 
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pārvaldības organizācijas repertuāru 
saistībā ar tās attiecībām ar lietotājiem uz 
tādiem pašiem nosacījumiem kā savu 
repertuāru un neizslēdz pieprasījuma 
kolektīvās pārvaldības organizācijas 
repertuāru no licencētā repertuāra, ja 
vien pieprasījuma iesniedzēja organizācija 
skaidri nepauž savu piekrišanai šādai 
izslēgšanai.

Or. en

Pamatojums

Ja pastāv izpildes pienākums, piemērojams arī piešķiršanas pienākums. Tā ir vienīgā 
garantija tam, ka repertuārs tiks iekļauts licences līgumos.

Grozījums Nr. 234
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
29. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Ja pieprasījuma iesniedzējas mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas pieprasījumu pārstāvēt tās 
tiesības saskaņā ar 28. pantu ir 
noraidījušas visas uzrunātās kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas, kas atbilst šīs 
direktīvas III sadaļas noteikumiem, 
pieprasītāja kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija var piedāvāt vai piešķirt 
daudzteritoriālas licences savā repertuārā 
esošo muzikālo darbu tiešsaistes tiesībām 
teritorijās, par kurām tā ir saņēmusi 
skaidru atļauju no saviem biedriem un / 
vai citām mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām.

Or. en

Pamatojums

Nav reāla pamudinājuma kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kas atbilst šīs direktīvas III 



AM\933267LV.doc PE508.268v01-00105/108 AM\

LV

sadaļas noteikumiem, kļūt par citu šādu organizāciju centriem, jo tas tām radītu lielāku slogu 
un administratīvās izmaksas.

Grozījums Nr. 235
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
29. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pieprasījuma iesniedzēja un saņēmēja 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas papildus pārvaldības maksai 
var vienoties arī par atskaitījumu 
sociālajiem, kultūras vai izglītības 
mērķiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 236
Toine Manders

Regulas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktu, 
22., 23., 24., 25., 26., 27., 32. un 36. pantu 
piemēro arī struktūrām, kas pilnībā vai 
daļēji ir mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju īpašumā un kas 
piedāvā vai piešķir daudzteritoriālas 
licences par muzikālo darbu tiešsaistes 
tiesībām.

18. panta 1. punkta c) apakšpunktu, 
19. panta 1. punkta fa) apakšpunktu, 22., 
23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 32. un 
36. pantu piemēro arī struktūrām, kas 
pilnībā vai daļēji ir mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
īpašumā un kas piedāvā vai piešķir 
daudzteritoriālas licences par muzikālo 
darbu tiešsaistes tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Toine Manders
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Regulas priekšlikums
31. pants – 1.a °daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas 28. un 29. pantu nepiemēro, 
ja šāda organizācija piešķir vai piedāvā 
piešķirt viena tiesību subjekta muzikālo 
darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālas 
licences vai tikai apvieno tiesības uz 
vieniem un tiem pašiem muzikālajiem 
darbiem vienīgi tāpēc, lai varētu kopīgi 
licencēt šādu darbu reproducēšanu un to 
tiesību publiskošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs sadaļas prasības neattiecas uz kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām, kas, 
pamatojoties uz vajadzīgo tiesību 
brīvprātīgu apvienošanu un saskaņā ar 
konkurences noteikumiem atbilstīgi LESD 
101. un 102. pantam, piešķir 
daudzteritoriālu licenci par muzikālo 
darbu tiešsaistes tiesībām, kas 
raidorganizācijai nepieciešamas, lai 
publiskotu vai darītu sabiedrībai pieejamas 
radio vai televīzijas programmas 
vienlaicīgi ar sākotnējo pārraidi vai pēc 
tās, kā arī jebkādu tiešsaistes materiālu, ko 
radījusi raidorganizācija un kurš 
papildina sākotnējo radio vai televīzijas 
programmas sākotnējo pārraidi.

Šīs sadaļas prasības neattiecas uz kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām, kas, 
pamatojoties uz vajadzīgo tiesību 
brīvprātīgu apvienošanu un saskaņā ar 
konkurences noteikumiem atbilstīgi LESD 
101. un 102. pantam, piešķir licenci par 
muzikālo darbu tiešsaistes tiesībām, kas 
raidorganizācijai nepieciešamas, lai darītu 
pieejamas radio vai televīzijas 
programmas, kā arī jebkādu tiešsaistes 
piedāvājumu.

Or. de
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Grozījums Nr. 239
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas saviem biedriem un tiesību 
subjektiem dara pieejamas efektīvas un 
savlaicīgas sūdzību un strīdu izšķiršanas 
procedūras, jo īpaši saistībā ar atļauju 
pārvaldīt tiesības, tiesību anulēšanu vai 
atsaukšanu, dalības noteikumiem, tiesību 
subjektiem pienākošos summu iekasēšanu, 
atskaitījumiem un sadali.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas saviem biedriem un tiesību 
subjektiem dara pieejamas efektīvas un 
savlaicīgas sūdzību un strīdu izšķiršanas 
procedūras, jo īpaši saistībā ar atļauju 
pārvaldīt tiesības, tiesību anulēšanu vai 
atsaukšanu, dalības noteikumiem, tiesību 
subjektiem pienākošos summu iekasēšanu, 
atskaitījumiem un sadali. Sūdzību 
izskatīšanas un strīdu izšķiršanas 
procedūrām jābūt neatkarīgām.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
35. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Strīdu izšķiršana lietotājiem Strīdu izšķiršana ar lietotājiem

Or. de

Grozījums Nr. 241
Christian Engström

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka strīdus starp 1. Dalībvalstis nodrošina, ka strīdus starp 



AM\933267LV.doc PE508.268v01-00108/108 AM\

LV

mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām un lietotājiem par esošiem 
un ierosinātiem licencēšanas 
nosacījumiem, tarifiem un licences 
piešķiršanas atteikumiem var iesniegt 
tiesai, un, ja nepieciešams, neatkarīgai un 
objektīvai strīdu izšķiršanas struktūrai.

mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām un lietotājiem par esošiem 
un ierosinātiem licencēšanas 
nosacījumiem, tarifiem un licences 
piešķiršanas atteikumiem var iesniegt 
neatkarīgai un objektīvai strīdu izšķiršanas 
struktūrai.

Or. en

Pamatojums

Strīdu izšķiršanas struktūrai jābūt pieejamai arī lietotājiem. Tiesības vērsties arī (vai tā vietā) 
tiesā jau minētas 2. punktā, tādēļ šeit to minēt nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 242
Christian Engström

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 39. pantā 
minētās kompetentās iestādes pastāvīgi 
uzrauga, vai to teritorijā reģistrētās
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas ievēro šīs direktīvas 
III sadaļas prasības, piešķirot 
daudzteritoriālas licences par muzikālo 
darbu tiešsaistes tiesībām.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 39. pantā 
minētās kompetentās iestādes pastāvīgi 
uzrauga, vai mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas, kas darbojas 
to teritorijā, ievēro šīs direktīvas 
III sadaļas prasības, piešķirot 
daudzteritoriālas licences par muzikālo 
darbu tiešsaistes tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar 2. pantā minēto definīciju.


