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ĪSS PAMATOJUMS

Ar šo priekšlikumu direktīvai Komisija paredz izveidot atbilstīgu tiesisko regulējumu tādu 
tiesību kolektīvajam pārvaldījumam, kuras tiesību subjektu vārdā pārvalda mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, paredzot noteikumus, kas nodrošina visu kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju labāku pārvaldību un pārredzamību, kā arī veicinot un atvieglojot 
muzikālo darbu autortiesību daudzteritoriālu licencēšanu, ko īsteno autorus pārstāvošās 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, jo īpaši jaunajā digitālajā vidē.

Šādā veidā Komisija reaģē uz vairākiem Parlamenta aicinājumiem, kas izteikti 2004. gada1, 
2007. gada2 un 2008. gada3 rezolūcijās, ierosināt juridiski saistošu instrumentu šajā jomā. 
Jāatzīst, ka ne visi Parlamenta izteiktie apsvērumi ir ņemti vērā, jo īpaši tas attiecas uz tiem, 
kas skar pārrobežu licenču tiešsaistes tiesības attiecībā uz darbiem mūzikā saskaņā ar 
Komisijas 2005. gada ieteikumu4.

Pašreizējie Savienības juridiskie notikumi autortiesību jomā neiet kopsolī ar straujajām 
pārmaiņām digitālajā sabiedrībā. Licencēšanai tiešsaistē būtu jāatvieglo piekļuve mūzikas 
saturam tiešsaistē visā Eiropas Savienībā (lejupielādes un straumēšanas pakalpojumi), un 
Savienībā dibinātas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas sniegs licences arī tiešsaistes 
pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrēti ārzemēs, attiecībā uz ārzemēs radītu mūziku. Šie 
jautājumi ietekmē intelektuālā īpašuma komerciālos aspektus un konkurētspēju, un tiem ir 
skaidra starptautiskā dimensija. No šā viedokļa raugoties, vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
veidošanai starp kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, ieviešot standartus attiecībā uz 
pārvaldību un pārredzamību, ko piemēro to visām sabiedrībām, būtu jāatvieglo piekļuve 
mūzikai tiešsaistē.

Referents vēlas būt pārliecināts, ka ar šo tiesību aktu ieviestās augstākās prasības attiecībā uz 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pārredzamību un administratīvajām spējām neizraisīs 
Savienībā dibinātu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju un komercaģentu diskrimināciju 
salīdzinājumā ar to konkurentiem ārpus Savienības robežām, kas darbojas ES tirgū, un 
novērsīs kolektīvā pārvaldījuma organizāciju dibināšanu ārpus Savienības robežām. Tajā pašā 
laikā referenta mērķis ir nodrošināt, ka ES kolektīvā pārvaldījuma organizācijām joprojām ir 
nozīmīga loma kultūras daudzveidības saglabāšanā un tās kļūst par pievilcīgiem Eiropas un 
starptautisku mākslinieku tiesību pārvaldības partneriem, gan nodrošinot savlaicīgu atlīdzību 
autoriem, gan ļaujot viņiem būt galīgajiem noteicējiem par to, kurš pārstāv kuras no viņu 
tiesībām. 

Neraugoties uz to, tirdzniecības politikas ieguldījums ir galvenokārt atbalstošs — nevajadzīgu 
šķēršļu novēršana un starptautiskā līmeņa konkurētspējas nodrošināšana. Šā iemesla dēļ 
atzinumā ir izmantota piezemēta pieeja, koncentrējoties uz Komisijas priekšlikuma
aspektiem, kas ir vistiešāk saistīti ar starptautisko tirdzniecību.

                                               
1 2004. gada 15. janvāra rezolūcija (OV C 92 E, 425. lpp.).
2 2007. gada 13. marta rezolūcija (OV C 301 E, 64. lpp.).
3 2008. gada 25. septembra rezolūcija (OV C 8 E, 105. lpp.).
4 OV L 276, 54. lpp.
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GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas projekts
2. pants – 1.a daļa un 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas I sadaļu, II sadaļas 13., 14., 
15., 17. un 18.  pantu un IV sadaļu, 
izņemot 36. un 40. pantu, piemēro arī to 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju darbībai Savienībā, kas 
reģistrētas ārpus tās robežām.
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 arī 
neatkarīgiem tiesību pārvaldījuma 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri reģistrēti 
Savienībā vai ārpus tās robežām, kuri 
darbojas kā tiesību subjektu aģenti, 
pārvaldot viņu tiesības, un Savienībā 
darbojas komerciāli.

Or. en

Pamatojums

The draft Directive introduces certain requirements for administrative capacity and 
transparency for management of rights in the EU. In a competitive international market 
environment this regulation should not lead to a discrimination of domestic (EU) operators.
Therefore, certain provisions of the Directive as specified above should be applied to all 
collective management societies operating in the Union, even though they are established 
outside the Union. This should avoid putting European collecting societies in a 
disadvantageous position vis-à-vis non-EU entities and help to avoid off-shoring of rights 
management activities outside the EU.
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas projekts
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 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 vai arī kopumā vai 
daļēji pieder vienai vai vairākām mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām;

Or. en

Pamatojums

Direktīvai būtu jāattiecas arī uz meitasuzņēmumiem, lai izvairītos no pienākumu apiešanas un 
nevienlīdzīgas situācijas izveidošanās starp konkurentiem. Skat. arī 31. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas projekts
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 
Savienībā dibinātai 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 subjektu
uzturēšanās, uzņēmējdarbības dibināšanas 
vietas vai valstspiederības.
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Or. en

Pamatojums

Ar šo ievieš iespēju tiesību subjektiem, kas uzturas ārpus Savienības, saskaņā ar šo direktīvu 
slēgt līgumus ar tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas projekts
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 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 sešus 
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.

Or. en

Pamatojums

Ieņēmumu turēšana līdz diviem gadiem ir pārmērīga prasība. Darbu radītāji ir laicīgi 
jāatalgo.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas projekts
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 
godīgiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, jo īpaši attiecībā uz tarifiem. 

Or. en

Pamatojums

Licencēšanas noteikumu standarta formulējums paredz godīgus, saprātīgus un 
nediskriminējošus kritērijus.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas projekts
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 atspoguļo 
tiesību ekonomisko vērtību tirgū, un tie ir 
samērīgi ar mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas sniegto 
pakalpojumu ekonomisko vērtību.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ieviests, lai labāk atspoguļotu Savienības Tiesas praksi Lietā Canal 5 pret STIM
(C-52/07).

Grozījums Nr. 7

Direktīvas projekts
18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesību subjektiem, biedriem, citām 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām un lietotājiem pēc 

18. pants Tiesību subjektiem, biedriem, 
citām mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām un lietotājiem 
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pieprasījuma sniegtā informācija sniegtā informācija 

Or. en

Pamatojums

Tā tiek pastiprināta pārredzamības prasība. Sk. 18. panta 1. un 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas projekts
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 nepamatotas 
kavēšanās dara pieejamu turpmāk norādīto 
informāciju jebkuram tiesību subjektam, 
kura tiesības tā pārstāv, jebkurai kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai, kuras vārdā tā 
pārvalda tiesības saskaņā ar 
pārstāvniecības līgumu, vai jebkuram 
lietotājam:

Or. en

Pamatojums

Tā tiek pastiprināta pārredzamības prasība. Sk. 18. panta virsraksta un 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas projekts
18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) tās noslēgto pārstāvniecības līgumu 
saraksts, iekļaujot informāciju par citām 
iesaistītajām kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, tostarp tām, kas dibinātas 
ārpus Savienības robežām, pārstāvēto 
repertuāru un jebkura šāda līguma darbības 
teritoriju.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas projekts
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 mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija jebkuram
tiesību subjektam vai jebkurai kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai 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

Pamatojums

Tā tiek pastiprināta pārredzamības prasība. Sk. 18. panta virsraksta un 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas projekts
19. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) piemērojamie tarifi.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamības prasībās būtu jāiekļauj arī piemērojamie tarifi.
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas projekts
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

Pamatojums

Lai nodrošinātu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju uzskaites pārraudzību, 
ikgadējā pārredzamības ziņojuma publicēšanai būtu jāattiecas uz tām visām.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas projekts
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 

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 un 
tiesību subjektiem, citām kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām un mūzikas 
tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem iebilst
pret informāciju, kas sniegta saskaņā ar 
23. pantu, ja šādi tiesību subjekti, kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas un mūzikas 
tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji, 
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prasības ir pietiekami pamatotas, mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
nodrošina, ka dati vai informācija tiek bez 
liekas kavēšanās izlaboti.

pamatojoties uz pamatotiem 
pierādījumiem, uzskata, ka attiecīgie dati 
vai informācija ir neprecīzi attiecībā uz to 
muzikālo darbu tiešsaistes tiesībām vai 
licencēm. Ja prasības ir pietiekami 
pamatotas, mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija nodrošina, ka 
dati vai informācija tiek bez liekas 
kavēšanās izlaboti.

Or. en

Pamatojums

Tiesības iebilst būtu jāpiešķir arī mūzikas tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas projekts
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja vienu 
gadu pēc šīs direktīvas transponēšanas 
datuma kāda mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija nepiešķir vai 
nepiedāvā piešķirt daudzteritoriālas 
licences par muzikālo darbu tiešsaistes 
tiesībām vai neļauj citai kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai šajā nolūkā 
pārstāvēt attiecīgās tiesības, tiesību 
subjekti, kuri ir pilnvarojuši attiecīgo 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
pārstāvēt to muzikālo darbu tiešsaistes 
tiesības, var piešķirt daudzteritoriālas 
licences savām muzikālo darbu tiešsaistes 
tiesībām paši vai ar jebkuras kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas starpniecību, 
kura atbilst šīs sadaļas noteikumiem, vai ar 
jebkuras citas to pilnvarotas personas 
starpniecību. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija, kas nepiešķir 
vai nepiedāvā piešķirt daudzteritoriālas 
licences, turpina piešķirt vai piedāvāt 
piešķirt licences par šādu tiesību subjektu 
muzikālo darbu tiešsaistes tiesībām 
attiecībā uz tās dalībvalsts teritoriju, kurā 

Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja vienu 
gadu pēc šīs direktīvas transponēšanas 
datuma kāda mantisko tiesību kolektīvā
pārvaldījuma organizācija nepiešķir vai 
nepiedāvā piešķirt daudzteritoriālas 
licences par muzikālo darbu tiešsaistes 
tiesībām vai neļauj citai kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai šajā nolūkā 
pārstāvēt attiecīgās tiesības, tiesību 
subjekti, kuri ir pilnvarojuši attiecīgo 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
pārstāvēt to muzikālo darbu tiešsaistes 
tiesības, var piešķirt daudzteritoriālas 
licences savām muzikālo darbu tiešsaistes 
tiesībām paši vai ar jebkuras kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas starpniecību,
kura atbilst šīs sadaļas noteikumiem, vai ar 
jebkuras citas to pilnvarotas personas, kas 
atbilst 2. panta prasībām, starpniecību ar 
noteikumu, ka tiesību subjekts vispirms 
atsauc savas tiesības no attiecīgās 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija, kas nepiešķir 
vai nepiedāvā piešķirt daudzteritoriālas 
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kolektīvā pārvaldījuma organizācija ir 
reģistrēta, ja vien tiesību subjekti neanulē 
atļauju šīs tiesības pārvaldīt.

licences, turpina piešķirt vai piedāvāt 
piešķirt licences par šādu tiesību subjektu 
muzikālo darbu tiešsaistes tiesībām 
attiecībā uz tās dalībvalsts teritoriju, kurā 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija ir 
reģistrēta, ja vien tiesību subjekti neanulē 
atļauju šīs tiesības pārvaldīt.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir saglabāt tiesību nodošanas ekskluzivitāti un vienlīdzīgus 
starptautiskās konkurences apstākļus, kā arī skaidrību lietotājiem un tiesību subjektiem 
attiecībā uz to, kur tiesības tiek faktiski turētas un pārvaldītas.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas projekts
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.

Direktīvu 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

Pamatojums

Meitasuzņēmumu dibināšanai nevajadzētu būt veidam, kā apiet šīs direktīvas prasību 
ievērošanu. Sk. arī 3. panta a) apakšpunkta grozījumu.


