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ĪSS PAMATOJUMS

Pamatinformācija

Komisija 2012. gada jūlijā ierosināja direktīvu, kas satur vispārējus noteikumus par kolektīvo 
tiesību pārvaldību visās nozarēs. Bez tam tajā ir īpaši noteikumi par daudzteritoriālu 
licencēšanu par muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām. Šis priekšlikums ir sagatavots saistībā ar 
Komisijas 2010. gada paziņojumu par Eiropas digitalizācijas programmu un stratēģiju 
“Eiropa 2020”, kuras mērķis ir gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme. Tā mērķis ir 
atvieglot tiesību licencēšanu un, vispārīgāk, piekļuvi pievilcīgam digitālajam saturam, jo īpaši 
pārrobežu kontekstā, tādējādi nodrošinot, ka patērētāji un uzņēmumi var pilnība izmantot 
vienotā digitāla tirgus iespējas.

Kā norādīts 2011. gada aprīļa "Vienotā tirgus aktā", intelektuālais īpašums ir viena no 
izšķirošajām jomām, kurās vajadzīga ES mēroga rīcība, lai pārvarētu pašreizējo krīzi, 
veicinātu izaugsmi un vairotu uzticēšanos vienotajam tirgum. Pētījumi rāda, ka radošās 
nozares dod nozīmīgu ieguldījumu dalībvalstu IKP un nodarbinātībā. Tomēr kolektīvo tiesību 
pārvaldība ES joprojām ir neskaidra. Jo īpaši par to, kādas sistēmas pastāv tiesību ieņēmumu 
iekasēšanai, tarifu aprēķināšanai un kolektīvo maksājumu sadalei, ir notikušas vairākas 
debates gadu garumā.

Tiesību subjekti bieži vien sūdzas, ka viņi nesaņem to, kas viņiem pienākas. Pastāv 
sajaukšanas risks un neuzticēšanās no viņu puses, ko izraisījušas ieilgušas un neskaidras 
procedūras attiecībā uz to, kā kolektīvo tiesību pārvaldības organizācijas veic maksājumus un 
sadala izmaksas. Tas traucē radošajam aspektam un noved pie tā, ka iekšējais tirgus ir mazāk 
pārredzams. Ir arī tikusi pieprasīta lielāka skaidrība par tādu summu izmantošanu, ko nav 
iespējams sadalīt. No otras puses, lietotājiem bieži vien nav viegli saprast, kādi maksājumi 
viņiem jāveic un kura kolektīvā tiesību pārvaldības organizācija par kuru maksu ir atbildīga.

Visbeidzot, kolektīvas pārvaldības organizācijas sniedz pakalpojumus vienai vai vairākām 
tiesību subjektu grupām kādā dalībvalstī un daudzos gadījumos de jure vai de facto atrodas 
monopolstāvoklī. Tādēļ mēs nevaram runāt par patiesi konkurētspējīgu vienoto tirgu šajā 
jomā. 

Referenta piezīmes

Komisijas priekšlikums ir milzīgs solis kolektīvo tiesību pārvaldības jomā, un referents piekrīt 
Komisijas viedoklim, ka šajā jomā nepieciešams izvedot juridisku sistēmu.

Tomēr, lai veicinātu vairāk inovācijas un intelektuālās jaunrades visā vienotajā tirgū 
mākslinieku, pakalpojumu sniedzēju, patērētāju labā un Eiropas ekonomikas kopumā labā, 
mums jārīkojas tieši. Referents velētos, lai direktīvā būtu redzams, ka tā cita starpā dod 
labāku pārredzamību kā lietotājiem, tā tiesību subjektiem, zemāku administratīvo slogu, kā arī 
tiesību subjektu interešu labāku aizsardzību. Šis atzinums cenšas palīdzēt sasniegt šos mērķus, 
pievēršoties šādiem galvenajiem jautājumiem. 

Pirmkārt, lai nodrošinātu labāku pārredzamību lietotājiem un novērstu dubultu rēķinu 
izrakstīšanu, kolektīvās pārvaldības organizācijām būtu jāsadarbojas tādā veidā, lai tās 
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veidotu centrālo kontaktpunktu lietotājiem. Tām būtu jādarbojas kopīgi, lai nodrošinātu, ka 
lietotājs saņem vienotu rēķinu. Tam visam priekšnoteikums ir labi funkcionējoša sistēma, 
kurā šīs kolektīvās pārvaldības organizācijas dalās ar datiem. 

Otrkārt, licencēšanas tarifiem un/vai maksām jābūt pārredzamākām. Vienotajam rēķinam būtu 
jāiekļauj skaidra norāde par iesaistīto kolektīvās pārvaldības organizāciju, licencētajiem 
darbiem un to faktisko izmantošanu. Strīdus gadījumā būtu nepieciešams, lai ir pieejamas 
neatkarīgas un objektīvas iestādes ar pienācīgu prasmi šādu strīdu risināšanai. Turklāt 
pārredzamības prasībai ir jāattiecas uz visām kolektīvās pārvaldības organizācijām, lai 
novērstu sadrumstalotību. Šai direktīvai arī būtu visā pilnībā jāizmanto tehnikas progresa 
sasniegumi, mudinot lietotājus, tiesību subjektus un kolektīvas pārvaldības organizācijas iegūt 
un informāciju un dalīties tajā, izmantojot atsevišķus tiešsaistes norēķinus. 

Treškārt, būtu jāmudina iekasēto ieņēmumu pārbaudīta izmantošana un tādēļ būtu jāierobežo 
šo ieņēmumu riskanta ieguldīšana. Kolektīvās pārvaldības organizācijām būtu jāatturas 
ieguldīt aktīvus tādā veidā, kura rezultātā varētu tikt zaudēti ieņēmumi, kas pieder tiesību 
subjektiem. 

Ceturtkārt, būtu labāk jāaizsargā tiesību subjektu tiesības un intereses, nodrošinot, ka viņu 
tiesību pārvaldību atbalsta biežāki un regulārāki maksājumi un summu sadale, kā arī viņu 
darbu izmantošanas labāka pārredzamība.

Visbeidzot, referents atzinīgi vērtē direktīvas III sadaļu par muzikālu darbu tiesību 
licencēšanu tiešsaistē. Uzņēmējdarbības brīvība un pakalpojumu sniegšanas brīvība, ieskaitot 
kolektīvo tiesību pārvaldījuma pakalpojumus, pāri robežām ir vienotā tirgus pamatprincips, kā 
to nosaka līgums un Pakalpojumu direktīva, un tādēļ tās būtu pilnībā jāīsteno.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas 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 

(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 
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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.

tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu brīvību 
veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu 
brīvu apriti starp dalībvalstīm. Minētās 
direktīvas 17. panta 11. Punkts satur 
izņēmumu, kas paredz, ka 16. pantā 
izklāstītie noteikumi par pakalpojumu 
sniegšanas brīvību neattiecas uz 
intelektuāla īpašuma tiesībām kā tādām. 
Tomēr atkāpe neattiecas uz 
pakalpojumiem, kas saistīti ar šādu 
tiesību pārvaldību. 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

Grozījums Nr. 2

Direktīvas 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 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
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Grozījums Nr. 3
Direktīvas 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 
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.

(11) No mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām tiek sagaidīts, 
ka tās darbojas savu tiesību subjektu un
biedru interesēs. Tāpēc ir svarīgi paredzēt 
sistēmas, kas dotu iespēju kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas biedriem, līdz 
ar to tiesību subjektiem un iestādēm, kas 
tiešā veidā pārstāv to intereses, izmantot 
savas 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.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Direktīvas 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 

(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 
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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.

organizatoriskajai struktūrai un dotu 
biedriem, kuri pārstāv dažādas tiesību 
subjektu kategorijas, iespēju būt 
pārstāvētiem struktūrā, kas pilda šo 
funkciju.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas iekasē, 
pārvalda un sadala ieņēmumus, kas gūti, 
izmantojot tiesības, kuras tām uzticējuši 
tiesību subjekti. Šo ieņēmumu 
galasaņēmēji ir tiesību subjekti, kuri var 
būt attiecīgās vai citas kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas biedri. Tāpēc ir 
svarīgi, lai mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas ar pienācīgu 
rūpību iekasētu, pārvaldītu un sadalītu 
ieņēmumus. Precīza sadalīšana ir
iespējama tikai tad, ja mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas veic 
pienācīgu uzskaiti par tās biedriem, 
licencēm un darbu un citu tiesību objektu 
izmantojumu. Attiecīgā gadījumā dati būtu 
jāsniedz arī tiesību subjektiem un 
lietotājiem, un tos vajadzētu pārbaudīt 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. 
Iekasētās summas, kas pienākas tiesību 
subjektiem, būtu jāpārvalda atsevišķi no 
jebkādiem kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas pašu aktīviem, un, ja tās tiek 
ieguldītas pirms to sadales tiesību 

(15) Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas iekasē, 
pārvalda un sadala ieņēmumus, kas gūti, 
izmantojot tiesības, kuras tām uzticējuši 
tiesību subjekti. Šo ieņēmumu 
galasaņēmēji ir tiesību subjekti, kuri var 
būt attiecīgās vai citas kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas biedri. Tāpēc ir 
svarīgi, lai mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas ar pienācīgu 
rūpību iekasētu, pārvaldītu un sadalītu 
ieņēmumus. Precīza sadalīšana ir 
iespējama tikai tad, ja mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas veic
pienācīgu uzskaiti par tās biedriem, 
licencēm un darbu un citu tiesību objektu 
izmantojumu. Attiecīgā gadījumā dati būtu 
jāsniedz arī tiesību subjektiem un 
lietotājiem, un tos vajadzētu pārbaudīt 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. 
Iekasētās summas, kas pienākas tiesību 
subjektiem, būtu jāpārvalda atsevišķi no 
jebkādiem kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas pašu aktīviem, un, ja tās tiek 
ieguldītas pirms to sadales tiesību 
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subjektiem, tad tas būtu jāveic saskaņā ar 
tādu ieguldījumu politiku, par kādu ir 
lēmusi mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas pilnsapulce. Lai 
uzturētu tiesību subjektu tiesību augstu 
aizsardzības līmeni un nodrošinātu, ka 
jebkādi ienākumi, kas var tikt gūti saistībā 
ar to tiesību izmantošanu, uzkrājas par labu 
tiesību subjektiem, kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas veiktie un turētie ieguldījumi 
būtu jāpārvalda saskaņā ar kritērijiem, kuri 
radītu kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
pienākumu rīkoties piesardzīgi, vienlaikus 
ļaujot kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
izlemt par visdrošāko un efektīvāko 
ieguldījumu politiku. Tam vajadzētu dot 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
iespēju izvēlēties tādu aktīvu sadali, kas 
atbilstu jebkādas konkrētās riska
pakļautības raksturam un ilgumam
saistībā ar jebkādiem tiesību ieņēmumu 
ieguldījumiem un kas nepamatoti
neietekmētu jebkādus tiesību subjektam 
pienākošos tiesību ieņēmumus. Turklāt, lai 
nodrošinātu, ka tiesību subjektiem 
pienākošās summas tiek pienācīgi un 
efektīvi sadalītas, ir nepieciešams paredzēt 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām prasību rūpīgi un labticīgi 
veikt pamatotus pasākumus, lai identificētu 
un atrastu attiecīgos tiesību subjektus. Ir 
lietderīgi arī paredzēt to, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas biedri apstiprina jebkuru 
situāciju reglamentējošus noteikumus, ja 
sakarā ar to, ka nav identificēti vai atrasti 
tiesību subjekti, iekasētās summas nav 
iespējams sadalīt.

subjektiem, tad tas būtu jāveic saskaņā ar 
tādu ieguldījumu politiku, par kādu ir 
lēmusi mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas pilnsapulce. Lai 
uzturētu tiesību subjektu tiesību augstu 
aizsardzības līmeni un nodrošinātu, ka 
jebkādi ienākumi, kas var tikt gūti saistībā 
ar to tiesību izmantošanu, uzkrājas par labu 
tiesību subjektiem, kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas veiktie un turētie ieguldījumi 
būtu jāpārvalda saskaņā ar kritērijiem, kuri 
radītu kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
pienākumu rīkoties piesardzīgi, vienlaikus 
ļaujot kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
izlemt par visdrošāko un efektīvāko 
ieguldījumu politiku. Tam vajadzētu dot 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
iespēju izvēlēties tādu drošu un ienesīgu
aktīvu sadali, kas novērstu riska 
pakļautību saistībā ar jebkādiem tiesību 
ieņēmumu ieguldījumiem un kas 
neietekmētu jebkādus tiesību subjektam 
pienākošos tiesību ieņēmumus. Turklāt, lai 
nodrošinātu, ka tiesību subjektiem 
pienākošās summas tiek pienācīgi, 
savlaicīgi un efektīvi sadalītas, ir 
nepieciešams paredzēt mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām 
prasību rūpīgi un labticīgi veikt pamatotus 
pasākumus, lai identificētu un atrastu 
attiecīgos tiesību subjektus. Ir lietderīgi arī 
paredzēt to, ka mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas biedri 
apstiprina jebkuru situāciju 
reglamentējošus noteikumus, ja sakarā ar 
to, ka nav identificēti vai atrasti tiesību 
subjekti, iekasētās summas nav iespējams 
sadalīt.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Taisnīgi licencēšanas noteikumi ir 
īpaši svarīgi, lai nodrošinātu, ka lietotāji 
var licencēt darbus un citu aizsargātus 
tiesību objektus, attiecībā uz kuriem 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija pārstāv tiesības, un lai 
nodrošinātu atlīdzības saņemšanu tiesību 
subjektiem. Tādēļ mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un 
lietotājiem licencēšanas sarunas vajadzētu 
veikt labticīgi un piemērot tarifus, kas ir 
noteikti, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem.

(18) Taisnīgi licencēšanas noteikumi ir 
īpaši svarīgi, lai nodrošinātu, ka lietotāji 
var licencēt darbus un citu aizsargātus 
tiesību objektus, attiecībā uz kuriem 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija pārstāv tiesības, un lai 
nodrošinātu atlīdzības saņemšanu tiesību 
subjektiem. Tādēļ mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un 
lietotājiem licencēšanas sarunas vajadzētu 
veikt labticīgi un piemērot tarifus, kas ir 
noteikti, pamatojoties uz objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Direktīvas 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 precīzi ziņot par licencēto 
darbu faktisko izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Lai uzlabotu pārredzamību un 
novērstu situācijas, kad izmantotāji saņem 
vairāk nekā vienu rēķinu par vienām un 
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tām pašām tiesībām vienos un tajos pašos 
darbos, mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām vajadzētu būt 
pienākumam cieši sadarboties savā 
starpā. Šai sadarbībai būtu jāaptver 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Direktīvas 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Direktīvas 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 
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.

(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 
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, nemazinot tās tirgus spēju. 
Likumīgu mūzikas tiešsaistes pakalpojumu 
attīstībai visā Savienībā būtu arī jāveicina 
cīņu pret pirātismu.
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Or. en

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Digitālās tehnoloģijas dod iespēju 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām automatizēti uzraudzīt, kā 
licenču turētāji izmanto licencētos 
muzikālos darbus, un atvieglo rēķinu 
izrakstīšanu. Nozares standarti tādās jomās 
kā mūzikas izmantošanai, tirdzniecības 
atskaites un rēķinu izrakstīšana ir ļoti 
būtiski, lai uzlabotu datu apmaiņas 
efektivitāti starp mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām un lietotājiem. 
Licenču izmantošanas uzraudzībā būtu 
jāievēro pamattiesības, proti, tiesības uz 
privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību 
un datu aizsardzību. Lai nodrošinātu, ka šā 
efektivitātes pieauguma rezultātā paātrinās 
finanšu datu apstrāde un maksājumi tiesību 
subjektiem tiek veikti savlaicīgāk, 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām būtu 
jāparedz pienākums izrakstīt rēķinus 
pakalpojumu sniedzējiem un sadalīt 
tiesību subjektiem pienākošās summas bez 
kavēšanās. Lai šī prasība būtu iedarbīga, 
licences turētājiem ir jādara viss 
iespējamais, lai sniegtu mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām 
precīzus un savlaicīgus ziņojumus par 
darbu izmantošanu. Nevajadzētu noteikt, 
ka mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām ir jāpieņem lietotāju 
ziņojumi īpašniekprogrammatūras formātā, 
ja ir pieejami plaši izmantoti nozares 
standarti.

(27) Digitālās tehnoloģijas dod iespēju 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām automatizēti uzraudzīt, kā 
licenču turētāji izmanto licencētos 
muzikālos darbus, un atvieglo rēķinu 
izrakstīšanu. Nozares standarti tādās jomās 
kā mūzikas izmantošanai, tirdzniecības 
atskaites un rēķinu izrakstīšana ir ļoti 
būtiski, lai uzlabotu datu apmaiņas 
efektivitāti starp mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām un lietotājiem. 
Licenču izmantošanas uzraudzībā būtu 
jāievēro pamattiesības, proti, tiesības uz 
privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību 
un datu aizsardzību. Lai nodrošinātu, ka šā 
efektivitātes pieauguma rezultātā paātrinās 
finanšu datu apstrāde un maksājumi tiesību 
subjektiem tiek veikti savlaicīgāk, 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām būtu 
jāparedz pienākums izveidot savstarpējas
sadarbības procedūru, lai nodrošinātu, ka 
ikviens izmantotājs saņem vienotu kopīgu 
rēķinu, un sadalīt tiesību subjektiem 
pienākošās summas bez kavēšanās. Lai šī 
prasība būtu iedarbīga, licences turētājiem 
ir jādara viss iespējamais, lai sniegtu 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām precīzus un savlaicīgus 
ziņojumus par darbu izmantošanu. 
Nevajadzētu noteikt, ka mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām ir 
jāpieņem lietotāju ziņojumi 
īpašniekprogrammatūras formātā, ja ir 
pieejami plaši izmantoti nozares standarti.

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Direktīvas 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. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
3. pants – l punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) „muzikālo darbu tiešsaistes tiesības” ir 
jebkādas Direktīvas 2001/29/EK 2. un 
3. pantā paredzētas tiesības saistībā ar 
muzikālu darbu, kuras vajadzīgas mūzikas 
tiešsaistes pakalpojumu sniegšanai;

(l) „muzikālo darbu tiešsaistes tiesības” ir 
jebkādas Direktīvas 2001/29/EK 2. un 
3. pantā paredzētas autora tiesības saistībā 
ar muzikālu darbu, kuras vajadzīgas 
mūzikas tiešsaistes pakalpojumu 
sniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 

Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
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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.

darbojas savu tiesību subjektu un biedru 
labākajās interesēs un nenosaka tiesību 
subjektiem, kuru tiesības tās pārvalda, 
nekādas saistības, kas nav objektīvi 
nepieciešamas šo tiesību subjektu tiesību 
un interešu aizsardzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Direktīvas 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 kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas informē savus biedrus par to 
tiesībām saskaņā ar 1. līdz 6. punktu trīs
mēnešu laikā no šīs direktīvas 
transponēšanas dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Direktīvas 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 vai 
jebkurus citus biedrus, kā noteikts 
3.c pantā, 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 kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas statūtos vai dalības 
noteikumos un darīti publiski pieejami.

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Direktīvas 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 stratēģiskus lēmumus 
mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības 
organizācijā, kuru īstenošanu var deleģēt 
struktūrai, kas veic uzraudzības funkcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pilnsapulcei ir pilnvaras lemt par 
direktoru iecelšanu vai atlaišanu un 
apstiprināt to atalgojumu, kā arī citu 
priekšrocību piešķiršanu, piemēram, 
attiecībā uz nemonetārajiem labumiem, 
pensiju, tiesībām uz citiem piešķīrumiem 
un tiesībām uz atlaišanas pabalstu.

4. Pilnsapulcei ir pilnvaras lemt par 
direktoru iecelšanu vai atlaišanu, uzraudzīt 
viņu vispārējo izpildījumu un apstiprināt to 
atalgojumu, kā arī citu priekšrocību 
piešķiršanu, piemēram, attiecībā uz 
nemonetārajiem labumiem, pensiju, 
tiesībām uz citiem piešķīrumiem un 
tiesībām uz atlaišanas pabalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Direktīvas 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 

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

vien pilnsapulce nenolemj šo lēmumu 
deleģēt struktūrai, kas pilda uzraudzības 
funkciju;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Direktīvas 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 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, kura pārstāv dažādas tiesību 
subjektu kategorijas, biedru pārstāvība 
struktūrā, kas pilda šo funkciju, ir godīga 
un līdzsvarota, lai tiktu nodrošināta to 
efektīva līdzdalība.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Struktūra, kam uzticētas uzraudzības 
funkcijas, ziņo par savu pienākumu jomas 
izpildi pilnsapulcei, ko paredz 7. pants.

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Direktīvas 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: EUR 350 000;
(b) neto apgrozījums: EUR 700 000;
(c) vidējais darbinieku skaits finanšu gada 
laikā: desmit.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai nav atļauts savām vajadzībām 
izmantot tiesību ieņēmumus un jebkādus 
ienākumus no ieguldījumiem; tā drīkst tikai 
atskaitīt savas administratīvās maksas.

3. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai nav atļauts savām vajadzībām 
izmantot tiesību ieņēmumus un jebkādus 
ienākumus no ieguldījumiem; tā drīkst tikai 
atskaitīt savas administratīvās maksas 
saskaņā ar 7. panta 5. punkta 
d) apakšpunktā minētajiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Direktīvas 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 

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

tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
nodrošina to, ka ieguldījumus veic vienīgi 
tiesību subjektu interesēs;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) aktīvus tiešā vai netiešā veidā iegulda 
investīciju produktos tikai tā, ka 
pamatsumma nesamazinās šo produktu 
termiņa beigās;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) aktīvus iegulda tāda veidā, kas 
neietekmē jebkādus tiesību subjektam 
pienākošos tiesību ieņēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Direktīvas 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 

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 
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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.

pārvaldījuma organizācija veic šādas 
sadales un maksājumus vismaz reizi gada 
ceturksnī. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija šādas sadales un 
maksājumus veic precīzi, nodrošinot 
vienlīdzīgu attieksmi pret visu kategoriju 
tiesību subjektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Dalībvalstis var atļaut mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām atkāpes no pienākuma 
attiecībā uz 1. punktā noteikto sadales 
biežumu un maksājumiem gadījumos, kad 
to pamato objektīvi iemesli, kad minētajā 
punktā noteiktā biežuma un termiņu 
ievērošanu kavē 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. Šādos 
gadījumos mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija veic šādas 
sadales un maksājumus ne vēlāk kā 12 
mēnešus pēc tiesību ieņēmumu 
iekasēšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Direktīvas 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 iedala attiecīgās 
summas tiesību subjektu, kuru tiesības tā 
pārvalda, vislabākajās interesēs saskaņā ar 
7. panta 5. punkta b) apakšpunktu, neskarot 
tiesību subjekta tiesības pieprasīt šīs 
summas no kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piemērojot 2. punktu, veicot tiesību 
subjektu identificēšanas un atrašanas 
pasākumus, pārbauda biedru sarakstus un 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas biedriem un sabiedrībai dara 
pieejamu sarakstu ar darbiem un citiem 
tiesību objektiem, attiecībā uz kuriem nav 
identificēts vai atrasts viens vai vairāki 
tiesību subjekti.

3. Piemērojot 2. punktu, mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija
piemēro efektīvus tiesību subjektu 
identificēšanas un atrašanas pasākumus, 
vienlaikus nodrošinot pienācīgas 
garantijas, lai nepieļautu krāpšanu. Šādu 
pasākumu ietvaros pārbauda biedru 
sarakstus un mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas biedriem un 
sabiedrībai dara pieejamu sarakstu ar 
darbiem un citiem tiesību objektiem, 
attiecībā uz kuriem nav identificēts vai 
atrasts viens vai vairāki tiesību subjekti, 
tostarp — ja šāda informācija ir 
pieejama, — darba nosaukumu, darbu 
autoru, izdevēju un jebkādu citu būtisku 
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informāciju, kas var būt nepieciešama, lai 
identificētu tiesību subjektus.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Direktīvas 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, nekavējoši pēc ar 
tiesībām saistīto ieņēmumu saņemšanas,
rūpīgi un precīzi sadala un izmaksā 
summas, kas pienākas citām kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Licencēšanas noteikumi balstās uz 
objektīviem kritērijiem, jo īpaši attiecībā 
uz tarifiem.

2. Licencēšanas noteikumi balstās uz 
nediskriminējošiem, objektīviem 
kritērijiem, jo īpaši attiecībā uz tarifiem.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Direktīvas 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 

Ja nav tādu valsts tiesību aktu vai 
administratīvo noteikumu, kas ar likumu 
noteiktu tarifus, tad tarifi atspoguļo tiesību 
ekonomisko vērtību tirgū un darbu un citu 
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ekonomisko vērtību. tiesību objektu raksturu un izmantošanas 
apjomu, un mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas sniegto 
pakalpojumu ekonomisko vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Direktīvas 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 un 
tiesībām uz kompensāciju, tad mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, nosakot šīs pienākošās 
summas, var balstīties uz 
nediskriminējošiem kritērijiem un uz
autortiesību un blakustiesību, par kurām 
tiek sniegta atlīdzība vai kompensācija,
ekonomisko vērtību tirgū, kā arī uz darbu 
un citu tiesību objektu raksturu un 
izmantošanas apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Mantisko tiesību kolektīvās 
pārvaldības organizācijas un izmantotāji 
izveido procedūras, lai nodrošinātu, ka 
tiek ievēroti termiņi, par kuriem bijusi 
kopīga vienošanās, un ka atbildes uz to 
attiecīgajiem pieprasījumiem tiek sniegtas 
saprātīgā laikposmā.

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Ziņojumu sniegšana un rēķinu 

izrakstīšana
1. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas izveido 
atbilstīgas saziņas procedūras, kas ļauj 
izmantotājiem 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. 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.
3. Šā panta 2. punktā minētā sadarbības 
procedūra ļauj mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām koordinēt 
rēķinu izrakstīšanu izmantotājiem 
tādējādi, ka atsevišķs izmantotājs saņem 
vienotu kopīgu rēķinu attiecībā uz 
tiesībām, kuras satur darbi un citi tiesību 
objekti, kas ir tikuši licencēti. Vienotais 
rēķins ir pārredzams un parāda attiecīgās 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas, darbu un citu tiesību 
objektu, kas ir tikuši licencēti, sarakstu, 
ka arī attiecīgos faktiskos lietojumus. 
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Rēķins arī skaidri norāda vismaz uz 
proporcionālām summām, kas pienākas 
tiesību subjektiem, un summām, kas 
jāizmanto, lai segtu maksu par 
pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
16. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija, 
izmantojot elektroniskus saziņas līdzekļus, 
vismaz reizi gadā katram tās pārstāvētajam 
tiesību subjektam dara pieejamu šādu 
informāciju:

Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija, 
izmantojot elektroniskus saziņas līdzekļus, 
vismaz reizi gadā — un attiecīgā 
gadījumā regulārāk ar individuālu 
tiešsaistes norēķinu palīdzību — katram 
tās tiešā veidā pārstāvētajam tiesību 
subjektam dara pieejamu šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
16. pants – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pēc pieprasījuma — standarta 
licences līgumi un piemērojamie tarifi;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Direktīvas 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 kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
elektroniskā veidā un attiecīgā gadījumā 
ar individuālu tiešsaistes norēķinu 
palīdzību, 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:

Or. en

Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) standarta licences līgumi un 
piemērojamie tarifi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 41
Direktīvas 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 obligātajā 
kolektīvās licencēšanas shēmā, ciktāl šīs 
tiesības nepārvalda obligātajā kolektīvās 
licencēšanas shēmā;

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) standarta licences līgumi un 
piemērojamie tarifi;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) repertuārs un tās pārvaldītās tiesības, 
kā arī aptvertās dalībvalstis obligātajā 
kolektīvās licencēšanas shēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Direktīvas 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: EUR 350 000;
(b) neto apgrozījums: EUR 700 000;
(c) vidējais darbinieku skaits finanšu gada 
laikā: desmit.

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija piedāvā mūzikas tiešsaistes 
pakalpojumu sniedzējiem iespēju par 
muzikālo darbu tiešsaistes tiesību faktisko 
izmantošanu ziņot, izmantojot 
elektroniskos līdzekļus. Mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
piedāvā izmantot vismaz vienu ziņošanas 
metodi, kurā ņemti vērā šādu datu 
elektroniskai apmaiņai brīvprātīgi 
piemērojami starptautiskā vai Savienības 
līmenī izstrādāti nozares standarti vai 
prakse. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija var atteikties 
pieņemt lietotāja ziņojumus 
īpašniekprogrammatūras formātā, ja 
sabiedrība atļauj ziņošanai izmantot 
elektroniskai datu apmaiņai piemērojamu 
nozares standartu.

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija piedāvā mūzikas tiešsaistes 
pakalpojumu sniedzējiem iespēju par 
muzikālo darbu tiešsaistes tiesību faktisko 
izmantošanu ziņot, izmantojot 
elektroniskos līdzekļus, saskaņā ar 
15.a panta 1. punktu. Mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
piedāvā izmantot vismaz vienu ziņošanas 
metodi, kurā ņemti vērā šādu datu 
elektroniskai apmaiņai brīvprātīgi 
piemērojami starptautiskā vai Savienības 
līmenī izstrādāti nozares standarti vai 
prakse. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija var atteikties 
pieņemt lietotāja ziņojumus 
īpašniekprogrammatūras formātā, ja 
sabiedrība atļauj ziņošanai izmantot 
elektroniskai datu apmaiņai piemērojamu 
nozares standartu.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Šā panta 3. un 4. punkta izpratnē 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
izveido sadarbības procedūru ar citām 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, lai 
nodrošinātu, ka mūzikas tiešsaistes 
pakalpojumu sniedzējam tiek izdots 
vienots kopīgas rēķins, kā noteikts 
15.a pantā.

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai ir ieviestas atbilstošas 
procedūras, lai mūzikas tiešsaistes 
pakalpojumu sniedzējs varētu apstrīdēt 
rēķina precizitāti, tostarp, ja mūzikas 
tiešsaistes pakalpojumu sniedzējs saņem 
rēķinus no vienas vai vairākām kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām attiecībā uz 
vienām un tām pašām muzikālā darba 
tiešsaistes tiesībām.

5. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai ir ieviestas atbilstošas 
procedūras, lai mūzikas tiešsaistes 
pakalpojumu sniedzējs varētu apstrīdēt 
rēķina precizitāti, tostarp, ja mūzikas 
tiešsaistes pakalpojumu sniedzējs saņem 
vairāk nekā vienu rēķinu attiecībā uz 
vienām un tām pašām muzikālā darba 
tiešsaistes tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, kas piešķir daudzteritoriālas 
licences par muzikālu darbu tiešsaistes 
tiesībām, sadala tiesību subjektiem 
pienākošās no šādas licences izrietošās 
summas precīzi un nekavējoties pēc tam, 
kad ir paziņots par darba faktisko 
izmantošanu, izņemot gadījumu, kad par 
jebkādu turpmāku kavēšanos ir atbildīgs 
mūzikas tiešsaistes pakalpojumu sniedzējs.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, kas piešķir daudzteritoriālas 
licences par muzikālu darbu tiešsaistes 
tiesībām, sadala tiesību subjektiem 
pienākošās no šādas licences izrietošās 
summas precīzi un nekavējoties pēc tam, 
kad ir paziņots par darba faktisko 
izmantošanu, tādos termiņos un ar tādu 
regularitāti, kā noteikts 12. panta 
1. punktā, izņemot gadījumu, kad par 
jebkādu turpmāku kavēšanos ir atbildīgs 
mūzikas tiešsaistes pakalpojumu sniedzējs.

Or. en
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Grozījums Nr. 49
Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas 
saņem šādu pieprasījumu, akceptē to, ja tā 
jau ir piešķir vai piedāvā piešķirt 
daudzteritoriālas licences par tādas pašas 
kategorijas muzikālo darbu tiešsaistes 
tiesībām attiecībā uz vienas vai vairāku 
citu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
repertuāru.

Kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas 
saņem šādu pieprasījumu, saprātīgā 
termiņā akceptē to, ja tā jau ir piešķir vai 
piedāvā piešķirt daudzteritoriālas licences 
par tādas pašas kategorijas muzikālo darbu 
tiešsaistes tiesībām attiecībā uz vienas vai 
vairāku citu kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju repertuāru.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Direktīvas 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., 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. 51
Direktīvas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs sadaļas prasības neattiecas uz kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām, kas, 
pamatojoties uz vajadzīgo tiesību 

Šīs sadaļas prasības neattiecas uz kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām, kas, 
pamatojoties uz vajadzīgo tiesību 
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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.

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 pirms vai pēc tās, kā arī 
jebkādu tiešsaistes materiālu, ko radījusi 
raidorganizācija un kurš papildina 
sākotnējo radio vai televīzijas programmas 
sākotnējo pārraidi.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Direktīvas 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. Procedūras 
sūdzību izskatīšanai un strīdu izšķiršanai 
dara pieejamas gan attiecībā uz 
autortiesībām, gan blakustiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka strīdus starp 
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.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka strīdus starp 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām un lietotājiem par esošiem 
un ierosinātiem licencēšanas 
nosacījumiem, tarifiem, tarifu 
aprēķināšanu un licences piešķiršanas 
atteikumiem var iesniegt specializētai, 
neatkarīgai un objektīvai strīdu izšķiršanas 
struktūrai vai attiecīgā gadījumā tiesai.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Administratīvās izmaksas par šādu 
strīda izšķiršanu ir samērīgas.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) strīdi ar citu kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju par 24., 25., 26., 28. un 
29. panta piemērošanu.

(c) strīdi ar citu kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju par 22., 23., 24., 25., 26., 28. 
un 29. panta piemērošanu.

Or. en


