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Grozījums Nr. 27
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas 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.
Kolektīvās pārvaldības 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.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en

Grozījums Nr. 28
Lena Kolarska-Bobińska
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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 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. 29
Jürgen Creutzmann

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 tiesisko regulējumu, lai 
nodrošinātu brīvību veikt uzņēmējdarbību 
un pakalpojumu brīvu apriti starp 

svītrots
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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

Pamatojums

Nav skaidrības jautājumā par Pakalpojumu direktīvas piemērojamību. Tomēr neatkarīgi no 
tā, vai minētā direktīva ir piemērojama vai nav, šis apsvērums neko nemainīs, jo tas nav 
juridiski saistošs. Pamataktu attiecīgi jāprecizē likumdevējam vai arī EKT jāprasa pieņemt 
lēmumu šajā jautājumā. Jebkurā gadījumā šis apsvērums ir lieks.

Grozījums Nr. 30
Amelia Andersdotter

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 
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. Šajā 
saistībā atgādina, ka minētās direktīvas 
17. panta 11. punktā intelektuālā īpašuma 
tiesībām paredzētā atkāpe no pārrobežu 
pakalpojumu sniegšanas brīvības principa 
bez nepamatotiem ierobežojumiem 
attiecas uz pašām tiesībām (tiesību 
pastāvēšana, to joma un izņēmumi, 
ilgums utt.) un tā neattiecas uz 
pakalpojumiem, kas saistīti ar šādu 
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tiesību pārvaldīšanu, kā tiem, ko sniedz 
kolektīvās pārvaldības organizācijas. 
Tādējādi kolektīvās pārvaldības
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

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek paskaidrota saistība ar Pakalpojumu direktīvu. Šis papildinājums 
atspoguļo to, kā Komisija interpretē intelektuāla īpašuma tiesību atkāpi, kas izskaidrota 
Komisijas "Pakalpojumu direktīvas īstenošanas rokasgrāmatā" [Handbook on 
implementation of the Services Directive, Eiropas Komisija, Iekšējā tirgus un pakalpojumu 
ĢD (2007), 42. lpp.]

Grozījums Nr. 31
Britta Thomsen

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 
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 

(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 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 
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uzņēmējdarbību citās dalībvalstīs. dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Rolandas Paksas

Direktīvas 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 
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. 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
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Grozījums Nr. 33
Amelia Andersdotter

Direktīvas 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 
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 kolektīvās pārvaldības
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, kolektīvās pārvaldības
organizāciju darbības problēmas mazina 
autortiesību un blakustiesību izmantošanas 
efektivitāti un vienlīdzību visā iekšējā 
tirgū, kaitējot mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju biedru, tiesību 
subjektu, lietotāju un patērētāju interesēm.

Or. en

Pamatojums

Neefektivitāte un pārredzamības problēmas skar arī komerciālus, neatkarīgus tiesību 
pārvaldījuma pakalpojumu sniedzējus. Un galu galā patērētāji sedz lielu daļu no 
neefektivitātes radītājām izmaksām radošo darbu tirgū.

Grozījums Nr. 34
Krišjānis Kariņš

Direktīvas 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, kas veicina 
iekšējā tirgus sadrumstalotību šajā 
sektorā. 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, kuriem ir pārāk 
sarežģīti realizēt savas mantiskās tiesības 
citās dalībvalstīs. 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.

Or. lv

Grozījums Nr. 35
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šīs direktīvas mērķim vajadzētu būt 
koordinēt valstu noteikumus par piekļuvi 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju veiktajam autortiesību un 
blakustiesību pārvaldījumam, par to 
pārvaldības kārtību un par to uzraudzības 

svītrots
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sistēmu. Tās pamatā ir arī Līguma 
53. panta 1. punkts. Turklāt, tā kā šī ir 
nozare, kas piedāvā pakalpojumus visā 
Savienībā, šī direktīva ir balstīta arī uz 
Līguma 62. pantu.

Or. en

Pamatojums

Apsvērums aizstājams ar jauniem apsvērumiem 7.a un 7.b.

Grozījums Nr. 36
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Šī direktīva neskar noteikumus 
attiecībā uz tiesību pārvaldījumu, ko veic 
kolektīvās pārvaldības organizācijas, 
piemēram, paplašinātām kolektīvām 
licencēm, obligātu kolektīvo pārvaldījumu 
un tiesību pārstāvības un tālāknodošanas 
tiesisko prezumpciju.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, ka direktīvas noteikumi neietekmē licencēšanas pasākumu darbību, kuru pamatā 
ir uzskaitītās juridiskās darbības. Līdz ar to visas kolektīvo pārvaldības organizāciju (KPO) 
darbības, tostarp tās, kuru pamatā ir iepriekš minētās juridiskās darbības, ietilpst direktīvas 
darbības jomā. Tas papildus tiek uzsvērts ar izdarīto atsauci uz KPO.

Grozījums Nr. 37
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Šī direktīva neskar ierasto juridisko 
formu, ko dalībvalstis izvēlējušās 
kolektīvo pārvaldības organizāciju 
darbībai. Nevajadzētu prasīt dalībvalstīm 
mainīt šo organizāciju juridisko formu. 
Direktīvas noteikumi neierobežo tiesību 
subjektu biedrošanās brīvību un tiesības 
organizēties.

Or. en

Pamatojums

Būtiski nodrošināt, ka direktīva negatīvi neietekmē ieviestās pārvaldības formas un KPO 
iekšējo kārtību, kas balstīta uz piemērojamajiem valsts tiesību aktiem. Šo mērķi kopumā ir 
atbalstījušas daudzas ieinteresētās personas, tostarp Eiropas Komisija.

Grozījums Nr. 38
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
7.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7c) Direktīvas I, II un IV sadaļa attiecas 
uz visām Savienībā reģistrētām mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām. Dalībvalstis var paplašināt 
šīs direktīvas piemērošanas jomu, 
nosakot, ka I sadaļu, II sadaļas 2.–
5. nodaļu un IV sadaļu, izņemot 36. un 
40. pantu, piemēro mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, 
kas reģistrētas ārpus ES un piešķir tiesību 
izmantošanas licences to teritorijā.

Or. en

Pamatojums

The scope of the Directive should be extended to cover not only collecting societies that are 
established in the European Union, but also non-EU collecting societies that directly license 
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users in the European Union. Otherwise, the Directive risks creating an uneven playing field 
allowing societies that do not comply with the EU standards to license users in the Union.It 
might not be feasible to apply all provisions of the Directive to non-EU collecting societies, 
due to the risk of interfering with national legislation of non-EU Member States and 
restrictions on the extra-territorial reach of EU law, while at least Title I, Chapters 2 to 5 in 
Title II, and Title IV (except articles 36 and 40) should apply to non-EU collecting societies 
(provisions on transparency, licensing, tariffs and distribution of rights revenue).

Grozījums Nr. 39
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
7.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7d) Šajā direktīvā kolektīvās pārvaldības 
organizācijas ietver bezpeļņas 
organizācijas, kuras ir pilnvarojuši 
vairāki tiesību subjekti un kuru galvenais 
uzdevums ir pārvaldīt autortiesības vai 
blakustiesības, un kuras ir tiesību 
subjektu īpašumā vai tiešā vai netiešā 
kontrolē. Šī direktīva neattiecas uz 
atsevišķiem uzņēmumiem, kuri, veicot to 
ierasto uzņēmējdarbību, ir iesaistīti satura 
izstrādē vai tiesību licencēšanā uz 
komerciāla pamata (piemēram, mūzikas 
ierakstu izdevējiem, grāmatu izdevējiem 
vai mūzikas ierakstu kompānijām).

Or. en

Pamatojums

The definition of a collective management organisation should cover all non-profit 
organisations whose main activity is the collection and distribution of licence fees or 
remuneration on behalf of more than one rightholder, regardless of how their ownership or 
control is organised. Under the current draft, collective management organisations, which do 
not have “members” as such might not be covered by the definition. The proposed 
amendment aims at ensuring that all collective management organisations controlled by 
rightholders are covered by the definition. In order to avoid any ambiguity, it should be made 
clear in a recital that entities such as record or film companies which receive assignment of 
rights from other rightholders are not covered by the Directive
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Grozījums Nr. 40
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas 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 saņemt 
autortiesību un blakustiesību kolektīvā 
pārvaldījuma pakalpojumus pāri valstu 
robežām, tiesību subjekti var brīvi 
izvēlēties kolektīvās pārvaldības
organizāciju, kas pārvaldītu to tiesības, 
piemēram, publiskā izpildījuma vai 
apraides tiesības, vai tiesību kategorijas, 
piemēram, interaktīvu publiskošanu, ja
kolektīvās pārvaldības organizācija jau 
pārvalda šādas tiesības vai tiesību 
kategorijas. Tas nozīmē, ka tiesību subjekti 
var vienkārši atsaukt savas tiesības vai 
tiesību kategorijas no kolektīvās 
pārvaldības organizācijas pārvaldījuma un 
tās visas vai daļu no tām uzticēt vai nodot 
citai kolektīvās pārvaldības organizācijai 
vai citai struktūrai neatkarīgi no kolektīvās 
pārvaldības organizācijas vai tiesību 
subjekta mītnes dalībvalsts vai 
valstspiederības. Kolektīvās pārvaldības
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. Kolektīvās pārvaldības
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.

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Amelia Andersdotter

Direktīvas 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 darbiem, 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, vai veikt izvietošanu publiskajā 
apritē.

Or. en
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Pamatojums

Tiesību subjektiem būtu jāpatur tiesības brīvi lemt par tiesībām uz saviem darbiem, tostarp 
tiesības laist darbu publiskā apritē.

Grozījums Nr. 42
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 43
Amelia Andersdotter

Direktīvas 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) Visiem kolektīvās pārvaldības
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, kad vien iespējams —
elektroniska.

Or. en
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Pamatojums

Būtu jāveicina visaptveroša un efektīva organizācijas biedru piedalīšanās. [Saskan ar CULT 
komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 44
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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 kolektīvās pārvaldības
organizācijām būtu jāizveido uzraudzības 
funkcija, kas atbilstu to organizatoriskajai 
struktūrai un dotu dažādu kategoriju
biedriem iespēju būt godīgi un līdzsvaroti
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. 45
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Biedriem būtu jānodrošina iespēja 
piedalīties mantisko tiesību kolektīvā 

(13) Biedriem būtu jānodrošina iespēja 
piedalīties kolektīvās pārvaldības
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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.

organizāciju vadības uzraudzībā. Šajā 
nolūkā kolektīvās pārvaldības
organizācijām būtu jāizveido uzraudzības 
funkcija, kas atbilstu to organizatoriskajai 
struktūrai un dotu biedriem, kuri pārstāv 
dažādas tiesību subjektu kategorijas,
iespēju būt pārstāvētiem struktūrā, kas 
pilda šo funkciju.

Or. en

Pamatojums

Mazo kolektīvās pārvaldības organizāciju izslēgšana no jebkāda veida uzraudzības funkcijas 
ir pretrunā direktīvas mērķim.  Parasti valde ir nepieciešama pat maziem uzņēmumiem un 
organizācijām. Dažādu kategoriju biedriem ir vajadzīga pienācīga pārstāvība. Turklāt šim 
apsvērumam būtu jāsaskan ar 8. panta 3. punkta un 20. panta 5. punkta grozījumu. [Tas 
saskan ar CULT un IMCO komitejas atzinuma projektiem.]

Grozījums Nr. 46
Amelia Andersdotter

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 

(15) Kolektīvās pārvaldības 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 kolektīvās pārvaldības
organizācijas ar pienācīgu rūpību iekasētu, 
pārvaldītu un sadalītu ieņēmumus. Precīza 
sadalīšana ir iespējama tikai tad, ja
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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 
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 

kolektīvās pārvaldības 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
kolektīvās pārvaldības organizācijām.
Iekasētās summas, kas pienākas tiesību 
subjektiem, būtu jāpārvalda atsevišķi no 
jebkādiem kolektīvās pārvaldības
organizācijas pašu aktīviem, un, ja tās tiek
ieguldītas pirms to sadales tiesību 
subjektiem, tad tas būtu jāveic saskaņā ar 
tādu ieguldījumu politiku, par kādu ir 
lēmusi kolektīvās pārvaldības
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, kolektīvās pārvaldības
organizācijas veiktie un turētie ieguldījumi 
būtu jāpārvalda saskaņā ar kritērijiem, kuri 
radītu kolektīvās pārvaldības organizācijai 
pienākumu rīkoties piesardzīgi, vienlaikus 
ļaujot kolektīvās pārvaldības organizācijai 
izlemt par visdrošāko un efektīvāko 
ieguldījumu politiku. Tam vajadzētu dot
kolektīvās pārvaldības organizācijai 
iespēju izvēlēties tādu drošu un ienesīgu
aktīvu sadali, kas novērstu jebkādu tiesību 
ieņēmumu ieguldījumu pakļaušanu 
riskam un kas neietekmētu negatīvi
jebkādus tiesību subjektam pienākošos 
tiesību ieņēmumus. Turklāt, lai 
nodrošinātu, ka tiesību subjektiem 
pienākošās summas tiek pienācīgi un 
efektīvi sadalītas, ir nepieciešams paredzēt
kolektīvās pārvaldības organizācijām 
prasību rūpīgi un labticīgi veikt pamatotus 
pasākumus, lai identificētu un atrastu 
attiecīgos tiesību subjektus. Ir lietderīgi arī 
paredzēt to, ka kolektīvās pārvaldības
organizācijas biedri apstiprina jebkuru 
situāciju reglamentējošus noteikumus, ja 
sakarā ar to, ka nav identificēti vai atrasti 
tiesību subjekti, iekasētās summas nav 
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situāciju reglamentējošus noteikumus, ja 
sakarā ar to, ka nav identificēti vai atrasti 
tiesību subjekti, iekasētās summas nav 
iespējams sadalīt.

iespējams sadalīt.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu tiesību subjektiem piederošu ieņēmumu pakļaušanu riskam, kolektīvās 
pārvaldības organizācijām būtu jāizmanto drošu un zema riska ieguldījumu stratēģija. 
[Grozījums saskan ar IMCO komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 47
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ja tiesību subjektiem pienākošās 
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 pareizos 
tiesību subjektus. 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 
prasību gadījumā no uzradušos tiesību 
subjektu puses. Turklāt katra dalībvalsts 
nolems, kā fondā iemaksāto naudu 
izmantot saistītiem mērķiem, piemēram, 
lai samaksātu uzradušamies tiesību 
subjektiem saskaņā ar Direktīvu 
2012/28/ES par dažiem atļautiem 
nenosakāmu autortiesību subjektu darbu 
izmantošanas veidiem, lai digitalizētu un 
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atjaunotu ES kultūras mantojumu un lai 
sekmētu kultūru daudzveidību.

Or. en

Pamatojums

Ļaujot kolektīvās pārvaldības organizācijai paturēt naudu, ko nevar sadalīt, tiks radīts 
stimuls kolektīvās pārvaldības organizācijai neveikt patiesi rūpīgu meklēšanu attiecībā uz 
tiesību subjektiem. Turklāt risinājums, kas paredz naudas iemaksāšanu fondā, nodrošinās 
iespēju saskaņot šo direktīvu ar nesen pieņemto Nenosakāmu autortiesību subjektu darbu 
direktīvu. Fonds, ko pārvalda dalībvalsts, var arī dot labumu kultūras daudzveidības 
veicināšanā. Skatīt arī 12. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 48
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

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. Tarifiem 
vajadzētu būt samērīgiem ar tiesību 
izmantošanas ekonomisko vērtību tirgū.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāatspoguļo EKT judikatūra [C-52/07 Kanal 5 un TV4 pret STIM]. Kolektīvās 
pārvaldības organizācijas kā pakalpojumu sniedzēju monopolisti sastopas ar vāju iniciatīvu 
attiecībā uz to, lai neuzliktu pārāk augstu maksu.
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Grozījums Nr. 49
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai uzlabotu pārredzamību un 
novērstu situācijas, kad lietotāji saņem 
vairāk nekā vienu rēķinu par vienām un 
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 izmantošanu, koordinēta un kopīga 
rēķinu izrakstīšana un no tiesību 
izmantošanas gūto ieņēmumu iekasēšana.

Or. en

Pamatojums

Dubulta rēķinu piestādīšana autortiesību izmantotājiem ir sistemātiska un plaši izplatīta 
problēma. Kā rāda Komisijas veiktais ietekmes novērtējums, par 10–30 % maksas, kas 
iekļauta lietotājiem izrakstītos rēķinos, var būt divkārši rēķini. [Grozījums saskan ar IMCO 
komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 50
Amelia Andersdotter

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 

(20) Lai nodrošinātu, ka tiesību subjektiem 
ir iespēja uzraudzīt attiecīgo kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju darbības 
rezultātus un salīdzināt tos, kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām būtu 
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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.

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

Pamatojums

Mazo kolektīvās pārvaldības organizāciju izslēgšana no ziņojuma saistībām ir pretrunā 
direktīvas mērķim.  Turklāt šim apsvērumam būtu jāsaskan ar 8. panta 3. punkta un 20. panta 
5. punkta grozījumu. [Grozījums saskan ar IMCO komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 51
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Šī direktīva neskar dalībvalstu 
noteikumus attiecībā uz tiesību 
pārvaldījumu, piemēram, plašāku 
kolektīvo licencēšanu, obligātu kolektīvo 
pārvaldījumu un tiesību 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 
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vai satura veidiem, pienākums publicēt 
repertuāru nav spēkā tad, ja tikai viens no 
tiem ir aktīvi pilnvarots.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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.

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 jāpalīdz 
samazināt neatļautu mūzikas kopēšanu.

Or. en

Pamatojums

Kolektīvā pārvaldījuma organizācijas efektivitāte ir atkarīga no tā, kā tiek kontrolēta pret 
konkurenci vērsta iedarbība. Redakcionāls uzlabojums. [Grozījums saskan ar IMCO 
komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 53
Rolandas Paksas

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 

(24) Atšķirībā no citām radošajām 
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 
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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.

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. 54
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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.

finanšu datu apstrāde un maksājumi tiesību 
subjektiem tiek veikti savlaicīgāk, 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām būtu 
jāparedz pienākums izveidot savstarpējas 
sadarbības procedūru, lai nodrošinātu, ka 
ikviens lietotājs 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

Pamatojums

Augstas darījumu izmaksas, kā — sarežģīti un vairākkārtēji rēķini, ir būtisks traucēklis 
Eiropas autortiesību licencēšanas tirgū. [Grozījums saskan ar IMCO komitejas atzinuma 
projektu.]

Grozījums Nr. 55
Ivo Belet

Direktīvas 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 

(35) Raidorganizācijas parasti izmanto 
vietējās kolektīvā pārvaldījuma
organizācijas piešķirto vispārējo licenci uz 
muzikālo darbu pasaules repertuāru, lai
publiskotu vai darītu sabiedrībai 
pieejamas televīzijas vai radio programmas
un tiešsaistes pakalpojumus, kas saistīti ar 
apraidi, piemēram, materiālu, kas 
papildina, bagātina vai citādi paplašina 
raidorganizācijas programmas 
piedāvājumu. Šādas raidorganizācijām 



AM\936984LV.doc 27/94 PE510.534v02-00

LV

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.

paredzētas vispārējas licences atbilst 
reālajām vajadzībām, un tiesību subjekti, 
raidorganizācijas un kolektīvās 
pārvaldības organizācijas tās ir vispārēji 
atzinušas un pieņēmušas. Tādēļ šajā 
direktīvā būtu jāsaglabā šāda pieņemtā 
prakse, lai izvairītos no atšķirīgu 
noteikumu piemērošanas attiecībā uz 
raidorganizāciju bezsaistes un tiešsaistes 
pakalpojumu licencēšanu.  Tāpēc 
III sadaļa nav jāattiecina uz mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, ja tās piešķir licences par 
tiešsaistes pakalpojumiem 
raidorganizācijām, kas saistītas ar to 
bezsaistes apraides pakalpojumiem. 
Minētās atkāpes piemērošanas rezultātā 
nedrīkst tikt kropļota konkurence ar citiem 
pakalpojumiem, kas sniedz individuāliem 
patērētājiem piekļuvi muzikālajiem 
darbiem tiešsaistē, vai radīti konkurences 
ierobežojumi, piemēram, veikta tirgus vai 
klientu sadalīšana, un tai vajadzētu būt 
saskaņā ar valstu un ES tiesību aktiem, jo 
īpaši Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 101. vai 102. pantu.

Or. en

Pamatojums

Raidorganizācijas to tiešsaistes pakalpojumos iekļauj ne tikai apraides programmas vai to 
daļas, bet arī citu programmas materiālu, kas publicēts raidorganizācijas redakcionālajā 
kontrolē un atbildībā un kas parasti saistīts ar raidorganizācijas bezsaistē veiktajām 
darbībām. Tā kā precīzu materiāla jomu un apmēru noteiks līgumi, kas noslēgti starp 
raidorganizācijām un mūzikas tiesību subjektiem vai attiecīgajām kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, tas nebūtu iepriekš jānosaka direktīvā.

Grozījums Nr. 56
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums
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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 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. Šīm strīdu izšķiršanas 
struktūrām vajadzētu būt īpašām 
zināšanām par intelektuālā īpašuma 
jautājumiem, un to lēmumiem vajadzētu 
būt balstītiem uz objektīviem standartiem 
un kritērijiem, piemēram, par „godīgu 
tirdzniecības vērtību”, kā noteikusi 
Eiropas Savienības Tiesa. Lai 
nodrošinātu samaksu, lietotājiem procesa 
laikā vajadzētu būt pienākumam veikt 
maksājumus kolektīvās pārvaldības 
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organizācijām atbilstoši noteiktajam 
tarifam, ja tāds ir, vai pamatojoties uz 
tiesas izdotu pagaidu rīkojumu, ja 
iepriekšējais piemērojamais tarifs nav 
noteikts.

Or. en

Pamatojums

To ensure that national dispute resolution bodies have the required expertise and that their 
decisions follow the same fair principles across the internal market, these bodies should 
consist of dedicated judges that have special knowledge of IP matters and the decisions 
should be made following the criteria set out in Article 15(2).Parties may abuse the use of 
dispute resolution mechanisms, for example, to avoid or delay obligations such as payment of 
the licence fees. To ensure that these dispute resolution mechanisms are used in good faith, 
and given the potential length of dispute resolution proceedings, the provisions should specify 
that where a dispute resolution process is pending, users may only use the works or other 
protected content provided that, as a minimum obligation, they pay the tariffs published by 
the CMO or, where there is no pre-existing tariff, a monthly fee set by the dispute resolution 
body, into an escrow account. The collective management organisation or the user, as the 
case may be, should be required to pay the balance between the payments made and the new 
tariff set by the competent body no later than 30 days after the decision has been made by that 
body.

Grozījums Nr. 57
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Turklāt dalībvalstīm būtu jānosaka 
atbilstīgas procedūras, ar kuru palīdzību 
iespējams iesniegt sūdzības pret mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācijām, kas neievēro tiesību aktus, 
un attiecīgā gadījumā nodrošināt efektīvu, 
samērīgu un preventīvu sankciju 
noteikšanu. Dalībvalstīm vajadzētu noteikt, 
kuras iestādes ir atbildīgas par sūdzību 
procedūru un sankciju administrēšanu. Lai 
nodrošinātu, ka daudzteritoriālai 
licencēšanai piemērojamās prasības ir 
izpildītas, būtu jāparedz īpaši noteikumi 

(37) Turklāt dalībvalstīm būtu jānosaka 
atbilstīgas procedūras, ar kuru palīdzību 
iespējams iesniegt sūdzības pret kolektīvās 
pārvaldības organizācijām, kas neievēro 
tiesību aktus, un attiecīgā gadījumā 
nodrošināt efektīvu, samērīgu un 
preventīvu sankciju vai pasākumu
noteikšanu. Dalībvalstīm vajadzētu noteikt, 
kuras iestādes ir atbildīgas par sūdzību 
procedūru un sankciju administrēšanu. Lai 
nodrošinātu, ka daudzteritoriālai 
licencēšanai piemērojamās prasības ir 
izpildītas, būtu jāparedz īpaši noteikumi 
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par to īstenošanas uzraudzību. Lai to 
panāktu, būtu jāsadarbojas dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm un Eiropas 
Komisijai.

par to īstenošanas uzraudzību. Lai to 
panāktu, būtu jāsadarbojas dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm un Eiropas 
Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu izpildes iespēju precizēšana. [Saskan ar CULT komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 58
Rolandas Paksas

Direktīvas 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

Grozījums Nr. 59
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir noteiktas prasības, kas 
vajadzīgas, lai nodrošinātu autortiesību un 

Šajā direktīvā ir noteiktas prasības, kas 
vajadzīgas, lai nodrošinātu autortiesību un 



AM\936984LV.doc 31/94 PE510.534v02-00

LV

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.

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. 60
Britta Thomsen

Direktīvas 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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 61
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas III sadaļu tomēr nepiemēro, ja 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas atbilstīgi valsts un Kopienas 
tiesību aktiem piešķir raidorganizācijām 
licences par tādiem muzikāliem darbiem 
attiecībā uz tiešsaistes pakalpojumiem, 
kas saistīti ar to bezsaistes apraides 
pakalpojumiem.

Or. en
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Pamatojums

Bijušais 33. pants. Raidorganizācijas to tiešsaistes pakalpojumos iekļauj ne tikai apraides 
programmas vai to daļas, bet arī citu programmas materiālu, kas publicēts raidorganizācijas 
redakcionālajā kontrolē un atbildībā un kas parasti saistīts ar raidorganizācijas bezsaistē 
veiktajām darbībām. Tā kā precīzu materiāla jomu un apmēru noteiks līgumi, kas noslēgti 
starp raidorganizācijām un mūzikas tiesību subjektiem vai attiecīgajām kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām, tas nebūtu iepriekš jānosaka direktīvā.

Grozījums Nr. 62
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 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. Lai par 
organizācijas vienīgo un galveno darbības 
mērķi uzskatītu tiesību administrēšanu, 
dibināšanas dokumentos jābūt norādītam, 
ka organizācijas mērķis ir iekasēt un 
nodrošināt tiesību ieņēmumu godīgu 
sadali autortiesību masveida 
izmantošanas gadījumā. Turklāt to 
darbinieku skaitam, kuri iesaistīti tiesību 
administrēšanā, ir jābūt vairākumā 
attiecībā pret organizācijas darbinieku 
kopējo skaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Rolandas Paksas
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 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 ir pārvaldīt autortiesības 
vai blakustiesības, un kura ir tās biedru 
īpašumā vai kontrolē;

(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;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 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 ir pārvaldīt autortiesības 
vai blakustiesības, un kura ir tās biedru 
īpašumā vai kontrolē;

(a) „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 vai kolektīvās pārvaldības 
organizācijas, un kuras vienīgais vai 
galvenais darbības mērķis ir pārvaldīt 
autortiesības vai blakustiesības, un kura ir 
tās biedru īpašumā vai kontrolē un rīkojas 
vienīgi tās biedru kopējās interesēs un 
ievērojot fiduciāru pienākumu pret tiem;

Or. en

Pamatojums

Ar šo tiek precizēta kolektīvās pārvaldības organizāciju definīcija.
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Grozījums Nr. 65
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 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 ir pārvaldīt autortiesības 
vai blakustiesības, un kura ir tās biedru 
īpašumā vai kontrolē;

(a) „kolektīvās pārvaldības organizācija”
ir bezpeļņas 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 ir pārvaldīt autortiesības vai 
blakustiesības, un kura ir tās biedru 
īpašumā vai tiesību subjektu tiešā vai 
netiešā kontrolē;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) „komercdarbības veicējs” ir jebkura 
struktūra, kas ar jebkādu nolīgumu ir 
pilnvarota tiesību subjektu vārdā pārvaldīt 
autortiesības vai blakustiesības uz 
komerciāliem pamatiem;

Or. en

Pamatojums

Lai noteiktu vienādus konkurences apstākļus tiesību pārvaldības ietvaros, izdevējiem un 
ierakstu kompānijām — kuras arī pārvalda tiesību subjekta tiesības — būtu jānosaka obligāto 
pārredzamības noteikumu kopums. [Saskan ar CULT komitejas atzinuma projektu.]
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Grozījums Nr. 67
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 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) „biedrs” ir tiesību subjekts vai 
struktūra, kas tieši pārstāv tiesību 
subjektus, tostarp citas kolektīvās 
pārvaldības organizācijas un tiesību 
subjektu apvienības, kas atbilst prasībām 
dalībai kolektīvās pārvaldības 
organizācijā, neatkarīgi no juridiskās 
formas;

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams viest skaidrību attiecībā uz dažādajām kolektīvās pārvaldības organizāciju 
juridiskajām formām dažādās dalībvalstīs. [Saskan ar CULT komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 68
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 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. 69
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 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. panta 2. punktā ir noteikts, ka ienākumi no tiesību ieņēmumu ieguldījumiem ir 
„jānošķir”, taču nav paskaidrots, ka šādi ienākumi pieder tiesību subjektiem un ir tiem 
jāsamaksā. Šādu ienākumu plūsmas iekļaušana definīcijā ir vieglākais veids, kā labot šo 
stāvokli. [Saskan ar CULT komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 70
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas 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 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. Kolektīvās 
pārvaldības organizācijām ir tiesības lūgt 
visu tās biedru darbu tiesību ekskluzīvu 
piešķiršanu.
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Or. en

Pamatojums

A recent declaration adopted by more than 40 independent European associations of music 
creators called for the maintenance of the exclusive assignment of the performing right to 
their collective management organisation. This entails that music writers assign the 
performing right in all their works to the society of their choice. This provides the CMO with 
legal certainty because it knows that it represents the performing rights of all works of its’ 
members.The split of works (some compositions in one society, others in another one) would 
be detrimental: CMO’s would lose the certainty needed for blanket licenses as requested e.g. 
by public broadcasters. The consequences are that obtaining licenses will be more 
burdensome and costly.

Grozījums Nr. 71
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Direktīvas 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 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. 
Dažās ES dalībvalstīs un citās valstīs, piemēram, ASV, tiesību subjektiem ir tiesības pārvaldīt 
atsevišķus darbus to kolektīvās pārvaldības organizācijas ietvaros. [Saskan ar CULT 
komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 72
Amelia Andersdotter
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tiesību subjektiem ir tiesības piešķirt 
bezmaksas licences savu darbu un tiesību 
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 dažus no to darbiem varētu izmantot ar bezmaksas licencēm, 
piemēram, „Creative Commons”, neapdraudot to dalību kolektīvās pārvaldības organizācijā, 
kas tos pārstāv. [Saskan ar CULT komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 73
Amelia Andersdotter

Direktīvas 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 

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.
Kolektīvās pārvaldības organizācija var 
nolemt, ka šāda anulēšana vai atsaukums 
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gada vidū un beigās, atkarībā no tā, kurš no 
tiem ir agrākais datums pēc paziņošanas 
periods beigām.

stāsies spēkā tikai finanšu gada vidū un 
beigās, atkarībā no tā, kurš no tiem ir 
agrākais datums pēc paziņošanas periods 
beigām.

Or. en

Pamatojums

Tiesību subjektiem būtu jāpatur tiesības brīvi lemt par tiesībām attiecībā uz saviem darbiem. 
Dažās ES dalībvalstīs un citās valstīs, piemēram, ASV, tiesību subjektiem ir tiesības atsaukt 
atsevišķus darbus no kolektīvās pārvaldības organizācijas. [Saskan ar CULT komitejas 
atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 74
Britta Thomsen

Direktīvas 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. Biedriem 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.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Britta Thomsen
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja tiesību subjektam pienākas saņemt 
kādas summas par darbu izmantošanu, kas 
notikusi, pirms atļaujas anulēšana vai 
tiesību atsaukšana stājusies spēkā, vai 
saskaņā ar licenci, kas izsniegta pirms šāda
anulēšana vai atsaukšana stājusies spēkā, 
tad tiesību subjekts attiecībā uz minētajām 
izmantošanas darbībām saglabā savas 
tiesības saskaņā ar 12., 16., 18. un 
34. pantu.

4. Ja biedram pienākas saņemt kādas 
summas par darbu izmantošanu, kas 
notikusi, pirms atļaujas anulēšana vai 
tiesību atsaukšana stājusies spēkā, vai 
saskaņā ar licenci, kas izsniegta pirms šāda 
anulēšana vai atsaukšana stājusies spēkā, 
tad biedrs attiecībā uz minētajām 
izmantošanas darbībām saglabā savas 
tiesības saskaņā ar 12., 16., 18. un 
34. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Britta Thomsen

Direktīvas 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. 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. Neatkarīgi no 
šā noteikuma mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas, kuras
pārvalda izpildītāju un fonogrammu 
producentu tiesības uz vienreizēju 
taisnīgu atlīdzību saskaņā ar 
Direktīvas 2006/115/EK 8. panta 
2. punktu, var prasīt, lai šādu tiesību 
pārvaldījumu nodod citai Savienībā 
reģistrētai mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai.
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Or. en

Grozījums Nr. 77
Amelia Andersdotter

Direktīvas 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

Tāpat arī 5. panta 2. punktā un 3. punktā.

Grozījums Nr. 78
Britta Thomsen

Direktīvas 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 biedrs pauž 
nepārprotamu piekrišanu, jo īpaši attiecībā 
uz visām tiesībām vai tiesību kategorijām 
vai darbu veidiem un citiem tiesību 
objektiem, kurus biedrs atļauj pārvaldīt 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai, un ka 
jebkura šāda piekrišana tiek apliecināta 
dokumentāri. Šis pants neattiecas uz 
dalībvalstu noteikumiem attiecībā uz 
tiesību pārvaldījumu, izmantojot 
paplašinātas kolektīvās licences, 



PE510.534v02-00 42/94 AM\936984LV.doc

LV

pārstāvības un tālāknodošanas tiesisko 
prezumpciju, obligātu kolektīvo 
pārvaldījumu vai līdzīgus pasākumus vai 
jebkādu to kombināciju.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Jens Rohde

Direktīvas 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 vai darbu veidiem un citiem 
tiesību objektiem, kurus tiesību subjekts 
atļauj pārvaldīt kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai, un ka jebkura šāda
piekrišana tiek apliecināta dokumentāri; šis 
punkts neattiecas uz dalībvalstu 
noteikumiem attiecībā uz tiesību 
pārvaldījumu, izmantojot paplašinātas 
kolektīvās licences, pārstāvības un 
tālāknodošanas tiesisko prezumpciju, 
obligātu kolektīvo pārvaldījumu vai 
līdzīgus pasākumus vai jebkādu to 
kombināciju.

Or. en

Pamatojums

Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām nevajadzētu būt pienākumam saņemt 
to tiesību subjektu piekrišanu, uz kuriem attiecas paplašinātas kolektīvās licences vai līdzīgas 
sistēmas dalībvalstīs. Tāpēc ar šo grozījumu paredzēts nodrošināt autortiesību kolektīvās 
pārvaldības sistēmu pareizas darbības nepārtrauktību un nodrošināt ienākumus tiesību 
subjektiem un iespējas lietotājiem iegūt tiesības un licences.

Grozījums Nr. 80
Amelia Andersdotter
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Direktīvas 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

Tāpat arī 5. panta 2. punktā un 3. punktā. [Saskan ar CULT komitejas atzinuma projektu un 
galveno JURI komitejas ziņojuma projektu.]

Grozījums Nr. 81
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Neskarot 20. panta 4. punktu, tiesību 
subjektiem ir tiesības pieprasīt veikt ārējas 
neatkarīgas revīzijas savām kolektīvās 
pārvaldības organizācijām jebkurā to 
pilnvaru darbības laikā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā pēdējo gadu laikā daudzās kolektīvās pārvaldības organizācijās Eiropā ir bijušas lielas 
pārvaldības problēmas, ārkārtīgi nepieciešams atvieglot ārējās revīzijas, tā lai varētu 
nodrošināt patiesu neatkarību un rūpību. [Saskan ar CULT komitejas atzinuma projektu.]
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Grozījums Nr. 82
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ja kolektīvās pārvaldības organizācijā 
biedru statusā ir struktūras, kas pārstāv 
tiesību subjektus, šīm struktūrām sniedz
3.–7. punktā minēto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Rolandas Paksas

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 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

Grozījums Nr. 84
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts



AM\936984LV.doc 45/94 PE510.534v02-00

LV

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. panta c) punktā, 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

Pamatojums

Nepieciešams precizējums attiecībā uz 3. panta c) apakšpunktu. Būtu jāaizliedz dalības 
atteikšana, pamatojoties uz diskriminējošiem kritērijiem. [Grozījums saskan ar IMCO 
komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 85
Jürgen Creutzmann

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. Kolektīvās pārvaldības 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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Pamatojums

Var būt gadījumi, kad dalība jāatsaka.

Grozījums Nr. 86
Rolandas Paksas

Direktīvas 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 nodrošina piemērotus 
un efektīvus mehānismus tās biedru 
līdzdalībai kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas lēmumu pieņemšanas 
procesā. Dažādu kategoriju biedru 
pārstāvība lēmumu pieņemšanas procesa 
visos līmeņos ir taisnīga un līdzsvarota.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kolektīvās pārvaldības organizācija 
publisko 19. panta 1. punktā minēto 
informāciju ar nosacījumu, ka ir ievērota 
tiesību subjektu personas datu 
aizsardzība.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Amelia Andersdotter
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Direktīvas 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. Kolektīvās pārvaldības organizācijas 
statūtus un dalības noteikumus, kā arī
jebkādus grozījumus tajos apstiprina 
pilnsapulcē.

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls uzlabojums. [Saskan ar CULT komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 89
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Pilnsapulcei ir pilnvaras lemt par direktoru 
iecelšanu vai atlaišanu, uzraudzīt to 
vispārējo veikumu 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

Pamatojums

Pilnsapulces un direktoru savstarpējai saistībai ir jābūt skaidri saprotamai. [Grozījums 
saskan ar IMCO komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 90
Amelia Andersdotter
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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 
vien pilnsapulce nenolemj šo lēmumu 
deleģēt struktūrai, kas pilda uzraudzības 
funkciju;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis punkts tiek svītrots sakarā ar ierosinātajām izmaiņām 12. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 91
Amelia Andersdotter

Direktīvas 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 kolektīvās 
pārvaldības organizācijas darbības, vismaz 
lemjot par revidenta iecelšanu un atcelšanu 
un par ikgadējo pārredzamības ziņojumu 
un revidenta 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 tos publisko.

Or. en

Pamatojums

Tā kā pēdējā laikā daudzās kolektīvās pārvaldības organizācijās Eiropā ir bijušas 
pārvaldības problēmas, ārkārtīgi nepieciešams atvieglot ārējās revīzijas, tā lai varētu 
nodrošināt patiesu neatkarību un rūpību. [Saskan ar CULT komitejas atzinuma projektu.]
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Grozījums Nr. 92
Amelia Andersdotter

Direktīvas 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, tai skaitā attiecīgā gadījumā 
izmantojot elektronisko balsojumu. 
Jebkurš ierobežojums kolektīvās 
pārvaldības organizācijas biedra tiesībās 
piedalīties un izmantot savas balsstiesības 
pilnsapulcē ir taisnīgs un samērīgs un 
pamatojas uz šādiem kritērijiem:

Or. en

Pamatojums

Būtu jāveicina plaša piedalīšanās un efektīva balsošana. [Saskan ar CULT komitejas 
atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 93
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 7. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 94
Rolandas Paksas

Direktīvas 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. 95
Amelia Andersdotter

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

Pamatojums

Lai novērstu, ka mūzikas izdevniecības un ierakstu kompānijas kā standarta praksi pieprasa 
pastāvīgu pilnvaru no jauniem māksliniekiem, ar kuriem tās noslēdz līgumu, kura laika gaitā 
tām ļautu iegūt kontroli pār mantisko tiesību pārvaldījuma organizācijām. [Saskan ar CULT 
komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 96
Amelia Andersdotter

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 kolektīvās 
pārvaldības organizācija izveido 
uzraudzības funkciju, kas atbild par to 
personu darbību un pienākumu izpildes 
pastāvīgu uzraudzību, kurām šajā
organizācijā uzticēti vadības pienākumi.
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

Mākslinieku  un autoru interesēs ir ļoti svarīgi, lai tiktu saglabāts līdzsvars starp dažādu 
kategoriju biedriem, un tas ir skaidri jāatspoguļo. [Saskan ar CULT komitejas atzinuma 
projektu.]

Grozījums Nr. 97
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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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 un tādēļ būtu lietderīgi to definēt 
precīzāk.

Grozījums Nr. 98
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Pilnsapulces informēšana ir standarta prakse labā organizatoriskā pārvaldībā. [Grozījums 
saskan ar IMCO komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 99
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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 
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funkcija. Tajā iekļauj šādu informāciju: kolektīvās pārvaldības organizācijas 
tīmekļa vietnē. Paziņojumu iesniedz, 
pirms katra no šīm personām stājas 
amatā, un pēc tam atjaunina katru gadu. 
Paziņojumā iekļauj šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Jānovērš interešu konflikts, pirms vadītājs vai direktors stājas amatā. Saskaņā ar 
14. apsvērumu. [Saskan ar CULT komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 100
Amelia Andersdotter

Direktīvas 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. Kolektīvās pārvaldības 
organizācija nodrošina, ka tā tikai iekasē 
tiesību ieņēmumus to tiesību subjektu 
vārdā, kuru tiesības tai atļauts pārstāvēt.

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar 12. panta 1. punktu un 14. panta 2. punktu, kurā teikts, ka maksājumi jāveic 
rūpīgi. Ja maksājumiem jābūt rūpīgiem, tas norāda uz apsvērumu, ka vajadzētu notikt arī 
iekasēšanai un pārvaldībai. Turklāt kolektīvās pārvaldības organizācijām būtu tikai jāveic 
iekasēšana faktisko biedru un tiesību subjektu vārdā, kuru tiesības tās pārvalda saskaņā ar 
nolīgumu par pārvaldīšanu.

Grozījums Nr. 101
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts
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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

Pamatojums

Ar šo tiek precizēts, ka visi atskaitījumi ir jāveic saskaņā ar pilnsapulcē pieņemtajiem 
noteikumiem. [Grozījums saskan ar IMCO komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 102
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

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. 103
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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. 104
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. daļa – 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. 105
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. daļa – 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 

svītrots
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apmēru var ņemt vērā no attiecīgajiem 
tiesību subjektiem gūtos tiesību 
ieņēmumus un tiesību pārvaldījuma 
atļaujas ilgumu, ar nosacījumu, ka šādus 
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. 106
Lara Comi, Aldo Patriciello

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 
pienākošās 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
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 
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
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 107
Amelia Andersdotter

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 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

Kavēšanās, ar kādu daudzas kolektīvās pārvaldības organizācijas sadala pienākošos naudu, 
ir liela problēma daudziem māksliniekiem un autoriem. 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 
stimuli, lai uzlabotu to administratīvā darba efektivitāti.
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Grozījums Nr. 108
Hannu Takkula

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 
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 bez liekas 
kavēšanās, taču 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

Grozījums Nr. 109
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 
pārvaldījuma organizācija veic šādas 
sadales un maksājumus ne vēlāk kā 12

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
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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.

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

Grozījums Nr. 110
Eija-Riitta Korhola

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 piecus 
gadus pēc tā finanšu gada beigām, kurā 
iekasēti tiesību ieņēmumi, un ar 
noteikumu, ka kolektīvās pārvaldības
organizācija ir veikusi visus vajadzīgos 
pasākumus, lai identificētu un atrastu 
tiesību subjektus, kolektīvās pārvaldības
organizācija lemj par attiecīgo summu 
izmantojumu saskaņā ar 7. panta 5. punkta 
b) apakšpunktu ar nosacījumu, ka 
kolektīvās pārvaldības organizācija 
nodrošina, ka ieņēmumi tiek sadalīti 
proporcionāli ieņēmumiem, ko tiesību 
subjekti saņēmuši par attiecīgo finanšu 
gadu. Kolektīvās pārvaldības 
organizācijas var sadalīt summas, kas 
pienākas tiesību subjektiem, kurus nav 
bijis iespējams identificēt līdz piecu gadu 
perioda beigām, ja tas ir atļauts saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem. Ja valsts tiesību 
aktos noteiktais noilguma periods ir ilgāks 
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par pieciem gadiem, kolektīvās 
pārvaldības organizācijas pieņem 
atbilstīgus noteikumus par turpmākiem 
prasījumiem, neskarot tiesību subjekta 
tiesības pieprasīt šīs summas no kolektīvās 
pārvaldības organizācijas.

Or. en

Pamatojums

The Directive should provide that where the CMO decides to distribute amounts relating to 
unidentified rightholders, the collecting society ensures that the revenue is distributed in 
proportion to the revenues received by rightholders for the relevant financial year. In 
addition, in a number of countries the statutory prescription period for civil law claims may 
be shorter or longer than five years, e.g. three or ten years. Therefore, the article should 
allow CMOs to distribute unidentified amounts before the five years period expires if the local 
law so allows and oblige the CMOs to make adequate provisions for future claims if money is 
distributed before the expiry of the longer statutory prescription period.

Grozījums Nr. 111
Amelia Andersdotter

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 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 
dalībvalsts, kurā šo naudu iekasē. Fonds 
pēc tam ir atbildīgs jebkādu prasījumu 
gadījumā no uzradušos tiesību subjektu 
puses.

Or. en
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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. 
Turklāt ierosinātais termiņš pieci gadi ir ilgs laiks — ir ļoti niecīga varbūtība, ka meklēto 
tiesību subjektu atradīs pēc trijiem vai četriem gadiem. [Tas saskan ar CULT un IMCO 
komitejas atzinuma projektiem.]

Grozījums Nr. 112
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 trīs
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. en

Grozījums Nr. 113
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tiesību subjektiem pienākošās 
summas nav iespējams sadalīt, tad piecus

2. Ja tiesību subjektiem pienākošās 
summas nav iespējams sadalīt, tad trīs
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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.

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. en

Grozījums Nr. 114
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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, kolektīvās 
pārvaldības organizācija veic efektīvus
tiesību subjektu identificēšanas un 
atrašanas pasākumus, vienlaikus 
nodrošinot pienācīgas garantijas, lai 
nepieļautu krāpšanu. Šādu pasākumu 
ietvaros pārbauda biedru sarakstus un
kolektīvās pārvaldības organizācijas 
biedriem un sabiedrībai regulāri un vismaz 
reizi gadā dara pieejamu sarakstu ar 
darbiem un citiem tiesību objektiem, 
attiecībā uz kuriem nav identificēts vai 
atrasts viens vai vairāki tiesību subjekti.

Or. en

Pamatojums

Ja vien darbu sarakstu publicēšanai neparedz termiņus, tad kolektīvās pārvaldības 
organizācijas to var neierobežoti atlikt uz vēlāku laiku. [Saskan ar CULT un IMCO komitejas 
atzinuma projektiem.]
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Grozījums Nr. 115
Britta Thomsen

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, 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. Ja kolektīvās pārvaldības 
organizācijas darbības jomas dēļ šādus 
darbus vai citus tiesību objektus nevar 
noteikt, tad dara pieejamu sarakstu ar tās 
pārstāvēto darbu vai citu tiesību objektu 
kategorijām, tās pārvaldītajām tiesībām 
un aptvertajām teritorijām.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Licencēšanas noteikumos ņem vērā 
objektīvus kritērijus, jo īpaši attiecībā uz 
tarifiem.

Or. en

Pamatojums

Sākotnējais formulējums nesamērīgi ierobežoja līgumu brīvību.
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Grozījums Nr. 117
Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Licencēšanas noteikumi balstās uz
vienlīdzīgiem un nediskriminējošiem
kritērijiem, jo īpaši attiecībā uz tarifiem.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Eija-Riitta Korhola

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 
ekonomisko vērtību.

Tarifi par ekskluzīvām tiesībām un 
tiesībām uz taisnīgu atlīdzību atspoguļo 
tiesību ekonomisko vērtību tirgū un
saimniecisko labumu, ko lietotāji gūst no
tiesību kolektīvā pārvaldījuma.

Or. en

Pamatojums

In accordance with the case law of the CJEU (ruling of 6 February 2003, C-245/00, SENA 
and NOS and ruling of 30 June 2011, C-271/10, VEWA), the right to equitable remuneration 
should be assessed in the light of the value of the use for which it is provided in trade. The 
tariffs for the rights to equitable remuneration should therefore be treated on an equal footing 
as the tariffs for exclusive rights.In addition, the notion of service provided would be better 
reflected by the benefits which users derive from the collective management of rights. The 
economic benefit for users that ought to be taken into account consists for instance of the 
reduction of the number of licensing transactions from thousands or tens of thousands to a 
few or even one in some cases.

Grozījums Nr. 119
Jürgen Creutzmann
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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 
ekonomisko vērtību.

Tarifos par ekskluzīvām tiesībām ņem 
vērā tiesību ekonomisko vērtību tirgū un 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas sniegto pakalpojumu 
ekonomisko vērtību.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, vai tiesību ekonomisko vērtību var vienmēr noteikt iepriekš un vai tas nerada 
juridisko nenoteiktību saistībā ar to, ka puses varētu apstrīdēt vienošanos, ja tām ir atšķirīgi 
viedokļi par ekonomisko vērtību.

Grozījums Nr. 120
Eija-Riitta Korhola

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 kompensāciju, tad
kolektīvās pārvaldības organizācija, 
nosakot šīs pienākošās summas, var 
balstīties uz šo tiesību ekonomisko vērtību 
tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lietotāji kolektīvās pārvaldības 
organizācijām ziņo par darbu un citu 
tiesību objektu izmantošanu saskaņotā 
formātā precīzi un savlaicīgi, lai 
kolektīvās pārvaldības 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 ļauj 
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, un 
kolektīvās pārvaldības organizācijas var 
šādiem lietotājiem prasīt papildu maksu, 
lai segtu papildu administratīvās 
izmaksas, kas radušās tādēļ, ka nav 
sniegti ziņojumi par izmantošanu vai tie 
bijuši nepilnīgi.

Or. en

Pamatojums

Obligations of efficiency on CMOs should be accompanied by corresponding obligations on 
users. These obligations are necessary to ensure that the CMOs are in turn able to meet the 
efficiency obligations imposed on them by the Directive  In particular, failure by the users to 
report in an adequate and timely manner the use of works (and other subject matter) or late 
payment by users are likely to hamper the efficient operation of CMOs. One way to 
incentivize users to cooperate with collecting societies in a businesslike manner is to 
expressly allow collecting societies to charge users for the extra administrative work caused 
by lack of cooperation.Whenever there is a generally applicable tariff (either agreed or 
determined by a competent court or tribunal) users should make prompt and voluntary 
payments of the applicable licence fees or remuneration. Where users fail to pay such licence 
fees or remuneration in a timely manner, collecting societies should be allowed to charge 
additional fees to users that fail to pay voluntarily to cover the extra administrative costs 
caused by them.
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Grozījums Nr. 122
Lara Comi, Aldo Patriciello

Direktīvas 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 atskaiti 
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. Ņemot vērā ierīču 
skaita pieaugumu un ar autortiesībām aizsargātu darbu izplatīšanu, mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām jāsaņem savlaicīgi un precīzi lietotāju dati par 
muzikālo darbu izmantošanu.

Grozījums Nr. 123
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Lietotājiem kolektīvās pārvaldības 
organizācijām savlaicīgi jāsamaksā 
licences maksas un atlīdzība, ja spēkā ir 
vispārēji piemērojams vai tiesas noteikts 
tarifs. Ja lietotāji nespēj savlaicīgi 
samaksāt šādas licences maksas vai 
atlīdzību, dalībvalstis nodrošina, ka 
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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. 124
Amelia Andersdotter

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 
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. 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 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 lietotājiem tādējādi, 
ka atsevišķs lietotājs saņem vienotu 
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kopīgu rēķinu attiecībā uz tiesībām, kuras 
satur licencētie darbi. 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. 
Rēķins arī skaidri norāda vismaz uz 
proporcionālām summām, kas pienākas 
tiesību subjektiem, un summām, kas 
jāizmanto, lai segtu maksu par 
pārvaldību.

Or. en

Pamatojums

Sadarbības procedūra rēķinu izrakstīšanas jomā palīdzēs vienkāršot rēķinus un maksājumus 
attiecībā uz lietotājiem un mazināt problēmas saistībā ar augstām darījumu izmaksām un 
daudzkārtējiem rēķiniem. [Grozījums saskan ar IMCO komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 125
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Kolektīvās pārvaldības organizācijām 

sniegtā informācija
Dalībvalstis nodrošina, ka kolektīvās 
pārvaldības organizācijām ir tiesības 
prasīt lietotājiem jebkādu informāciju un 
dokumentus, kas vajadzīgi, lai noteiktu to 
pārstāvēto darbu un citu aizsargāto 
tiesību objektu raksturu un izmantošanas 
apjomu, kā arī tiesību ieņēmumu 
summas. Ja vajadzīgs, šādu informāciju 
un dokumentus iesniedz elektroniskā 
formātā, kas ļauj kolektīvās pārvaldības 
organizācijai to apstrādāt.

Or. en
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Grozījums Nr. 126
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Kolektīvās pārvaldības organizācijas 
atbild uz personu iesniegumiem par 
licences saņemšanu tiešsaistes 
pakalpojumiem saprātīgā termiņā un 
piedāvā licenci 6 mēnešu laikā pēc minētā 
iesnieguma saņemšanas, kurā sniegta 
attiecīgā informācija. Ja kolektīvās 
pārvaldības organizācija neievēro šos 
termiņus, personai, kas pieprasa licenci, 
ir tiesības izmantot strīdu izšķiršanas 
kārtību saskaņā ar 35., 36. un 37. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo tiek pārņemts referenta ierosinātais grozījums. Tomēr nevar paredzēt stingri noteiktus 
termiņus, jo licencēšanas nolīgumu sarežģītība var būtiski atšķirties atkarībā no, piemēram, 
attiecīgo tiesību veida vai skaita.

Grozījums Nr. 127
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
15.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.b pants
Rēķinu izrakstīšanas standarti

1. Kolektīvās pārvaldības organizācijas, 
kā arī komercdarbības veicēji, kas definēti 
3. panta aa) punktā, kad vien iespējams, 
izraksta lietotājiem rēķinu elektroniski. 
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Kolektīvās pārvaldības organizācijas un 
komercdarbības veicēji piedāvā 
izmantošanai vismaz vienu formātu, kurā 
ņemti vērā nozares brīvprātīgi 
piemērojamie, starptautiskā vai 
Savienības līmenī izstrādātie standarti vai 
prakse.
2. Kolektīvās pārvaldības organizācijas un 
komercdarbības veicēji rēķinu mūzikas 
tiešsaistes pakalpojumu sniedzējam 
izraksta precīzi un nekavējoties pēc šo 
darbu faktiskā izmantojuma.
3. Kolektīvās pārvaldības organizācijai un 
komercdarbības veicējiem ir ieviestas 
atbilstošas procedūras, lai lietotājs varētu 
apstrīdēt rēķina precizitāti, tostarp 
gadījumos, kad lietotājs saņem rēķinus no 
vienas vai vairākām kolektīvās 
pārvaldības organizācijām vai 
komercdarbības veicējiem attiecībā uz 
vienu un to pašu darbu vienām un tām 
pašām tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Standartizēta un efektīva rēķinu izrakstīšana palīdzēs samazināt darījumu izmaksas. 
Nepieciešams, lai visiem lietotājiem būtu iespējams apstrīdēt rēķinu precizitāti. [Saskan ar 
CULT komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 128
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
15.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.b pants
Licences piešķiršanas atteikums

1. Ja nav svarīga un pamatota iemesla, 
kolektīvās pārvaldības organizācija 
neatsaka licences piešķiršanu to darbu vai 
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citu aizsargāto tiesību objektu 
izmantošanai, kuri ir tās pārstāvētajā 
repertuārā. Jo īpaši kolektīvās pārvaldības 
organizācija neatsaka licences, tostarp 
daudzteritoriālas licences, piešķiršanu 
tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar šādas 
licences rentabilitāti.
2. Atsakot licences piešķiršanu, kolektīvās 
pārvaldības organizācija informē tiesību 
subjektus, ko tā pārstāv, citas kolektīvās 
pārvaldības organizācijas, kuru vārdā tā 
pārvalda tiesības saskaņā ar 
pārstāvniecības līgumu, un lietotāju par 
šāda atteikuma iemesliem.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa – 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

Pamatojums

Individuāli tiešsaistes norēķini apvieno rentabilitāti un plašākas informācijas sniegšanu 
atsevišķiem biedriem. Tos jau izmanto daudzas vislabāk darbojošās kolektīvās pārvaldības 
organizācijas. [Grozījums saskan ar IMCO komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 130
Amelia Andersdotter
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka 3. panta 
aa) punktā definētie komercdarbības 
veicēji vismaz reizi gadā elektroniski dara 
pieejamu šā panta 1. daļas a), b), c), d) un 
g) punktā minēto informāciju katram 
tiesību subjektam, kura tiesības tie 
pārvalda.

Or. en

Pamatojums

Uz komercdarbības veicējiem kā individuālo tiesību subjektu tiesību pārvaldītājiem būtu 
jāattiecina obligāto pārredzamības noteikumu kopums. [Saskan ar CULT komitejas atzinuma 
projektu.]

Grozījums Nr. 131
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tiesību subjektam pienākošās summas
(norādot pa tiesību kategorijām un
izmantošanas veidiem), kuras kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija izmaksājusi 
tiesību subjektam attiecīgajā periodā;

(c) tiesību subjektam pienākošās summas
(norādot pa tiesību kategorijām,
izmantošanas veidiem un darbiem), kuras
kolektīvās pārvaldības organizācija 
izmaksājusi tiesību subjektam attiecīgajā 
periodā;

Or. en

Pamatojums

Uzlabojums attiecībā uz tiesību subjektiem sniegto informāciju. [Saskan ar CULT komitejas 
atzinuma projektu.]
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Grozījums Nr. 132
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tiesību subjektiem pienākošās summas
(norādot sadalījumu pa tiesību kategorijām
un pa izmantošanas veidiem), ko kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija samaksājusi par 
to tiesību licencēšanu, kuras tā pārvalda 
saskaņā ar pārstāvniecības līgumu;

(a) tiesību subjektiem pienākošās summas
(norādot sadalījumu pa tiesību kategorijām,
pa izmantošanas veidiem un pa darbiem), 
ko kolektīvās pārvaldības organizācija 
samaksājusi par to tiesību licencēšanu, 
kuras tā pārvalda saskaņā ar 
pārstāvniecības līgumu;

Or. en

Pamatojums

Uzlabojums attiecībā uz informāciju, ko sniedz ar starpniekiem°un ko galu galā saņem tiesību 
subjekti. [Saskan ar CULT komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 133
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tiesību subjektiem, biedriem, citām
kolektīvās pārvaldības organizācijām un 
lietotājiem sniegtā informācija

Or. en

Grozījums Nr. 134
Amelia Andersdotter

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 kolektīvās 
pārvaldības organizācija elektroniskā veidā 
un bez nepamatotas kavēšanās dara 
pieejamu turpmāk norādīto informāciju
jebkuram tiesību subjektam, kura tiesības 
tā pārstāv, jebkurai kolektīvās pārvaldības 
organizācijai, kuras vārdā tā pārvalda 
tiesības saskaņā ar pārstāvniecības līgumu, 
vai jebkuram lietotājam:

Or. en

Pamatojums

Pamatinformācija par tarifiem, licencēšanas līgumiem, repertuāru un pārstāvniecības 
līgumiem ir būtiski svarīga, lai labi darbotos un būtu pārredzams radošās nozares produktu 
tirgus. To nevajadzētu aprobežot tikai ar sniegšanu pēc pieprasījuma. [Saskan ar CULT 
komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 135
Jürgen Creutzmann

Direktīvas 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 kolektīvās 
pārvaldības 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:

Or. en
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Grozījums Nr. 136
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) tās biedru saraksts, repertuārs un
konkrētas tiesības, ko tā pārvalda biedru 
vārdā, kā arī aptvertās dalībvalstis, 
neatklājot personas datus un jutīgu 
informāciju par tiesību subjektiem;

Or. en

Pamatojums

Uzlabo pārredzamības pienākumu, vienlaikus nodrošinot personas datu aizsardzību. [Saskan 
ar CULT komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 137
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) tās pārstāvētie darbi vai citi tiesību 
objekti, tās tieši vai saskaņā ar 
pārstāvniecības līgumiem pārvaldītās 
tiesības, kā arī aptvertās teritorijas; vai —
ja kolektīvās pārvaldības organizācijas 
darbības jomas dēļ šādus darbus vai citus 
tiesību objektus nevar noteikt — tās 
pārstāvēto darbu vai citu tiesību objektu 
kategorijas, tās pārvaldītās tiesības un 
aptvertās teritorijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 138
Britta Thomsen

Direktīvas 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 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. Ja kolektīvās pārvaldības 
organizācijas darbības jomas dēļ šādus 
darbus vai citus tiesību objektus nevar 
noteikt, tad dara pieejamu informāciju 
par tās pārstāvēto darbu vai citu tiesību 
objektu kategorijām, tās pārvaldītajām 
tiesībām un aptvertajām teritorijām.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Amelia Andersdotter

Direktīvas 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 

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 
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jebkādu citu būtisku informāciju, kas var 
būt nepieciešama, lai identificētu tiesību 
subjektus.

— darba nosaukumu, darbu autoru, 
izdevēju un jebkādu citu būtisku 
informāciju, kas var būt nepieciešama, lai 
identificētu tiesību subjektus.

Or. en

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 patērētājiem. Nenosakāmu autortiesību 
subjektu darbu direktīvā ir paredzēti noteikumi, kā rīkoties situācijā, kad tiesību subjektus 
nevar atrast. Lai nodrošinātu autortiesību politikas saskaņotību, ir jāiekļauj atsauce uz 
iepriekš minēto direktīvu.

Grozījums Nr. 140
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 141
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

pārvaldības organizācija publisko šādu 
informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 142
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Direktīvas 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 publisko šādu 
informāciju, vēlams, izmantojot publiski 
pieejamas saskarnes, kurās var veikt 
meklēšanas darbības:

Or. en

Pamatojums

Jāsekmē sadarbspēja elektroniskajos tīklos. [Saskan ar CULT komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 143
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) standarta licences līgumi un 
piemērojamie tarifi;

Or. en

Pamatojums

Pārredzamība attiecībā uz izcenojumiem un noteikumiem ir būtiska efektīvai cenu noteikšanai 
un sarunu vešanai licencēšanas tirgū. [Saskan ar CULT komitejas atzinuma projektu.]
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Grozījums Nr. 144
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Publiska informācija par repertuāru ir būtiski svarīga tiesību subjektiem, lietotājiem un 
patērētājiem. [Saskan ar CULT komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 145
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kolektīvās pārvaldības organizācijas 
nodrošina, ka saskaņā ar 1. punkta 
ab) apakšpunktu informācija par 
repertuāru ir precīza un tiek regulāri 
atjaunināta. Šajā saistībā tās īpaši 
nodrošina, ka informācija par darbiem, 
kuriem tuvojas aizsardzības termiņš, ir 
precīza, regulāri atjaunināta un tiek 
publiskota.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrībai ir svarīgi precīzi zināt, kad konkrēts darbs nonāks valsts īpašumā. [Saskan ar 
CULT komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 146
Amelia Andersdotter
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Direktīvas 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 to teritorijā
darbojošās kolektīvās pārvaldības
organizācijas, piešķirot daudzteritoriālas 
licences par muzikālo darbu tiešsaistes 
tiesībām, ievēro šīs sadaļas prasības.

Or. en

Pamatojums

Šim pantam jāsaskan ar grozījumiem 2. pantā.

Grozījums Nr. 147
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šīs sadaļas darbības jomā muzikālo 
darbu tiešsaistes tiesību kategorijas 
nepieļauj (mehāniskas) reproducēšanas 
un komunikācijas (izpildījuma) tiesību 
nodalīšanu.

Or. en

Pamatojums

Licenču dalījumam atsevišķi mehāniskās reproducēšanas un izpildīšanas tiesībās nav īpašas 
nozīmes tiešsaistes vidē. Šāda tiesību sadrumstalošana rada pārmērīgas izmaksas lietotājiem 
un palielina darījumu izmaksas. Šādas situācijas novēršanai ir svarīga nozīme attiecībā uz 
Eiropas digitālā vienotā tirgus konkurētspēju, jo šāds dalījums neapgrūtina dažus citus 
nozīmīgus pasaules tirgus.

Grozījums Nr. 148
Amelia Andersdotter
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Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) spēja piedāvāt gan (mehāniskas) 
reproducēšanas, gan komunikācijas 
(izpildījuma) tiesības muzikālajos darbos, 
ko tas gatavojas licencēt ar 
daudzteritoriālām licencēm.

Or. en

Pamatojums

Licenču dalījumam atsevišķi mehāniskās reproducēšanas un izpildīšanas tiesībās nav īpašas 
nozīmes tiešsaistes vidē. Šāda sadrumstalošana rada pārmērīgas izmaksas lietotājiem un 
palielina darījumu izmaksas.

Grozījums Nr. 149
Amelia Andersdotter

Direktīvas 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. Kolektīvās pārvaldības organizācija var 
veikt saprātīgus pasākumus, lai aizsargātu 
datu precizitāti un integritāti un aizsargātu 
personas datus un — ja vajadzīgs —
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. 150
Amelia Andersdotter
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Direktīvas 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 un 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 un 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

Lietotājiem, kas šajā gadījumā parasti ir mūzikas tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji, ir 
pamatota interese par kolektīvās pārvaldības organizācijas sniegtās informācijas precizitāti. 
Tāpēc tie būtu jāiekļauj to personu sarakstā, kurām ir tiesības uz iebildumiem.

Grozījums Nr. 151
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija uzrauga to, kā mūzikas 
tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji, kuriem 
tā piešķīrusi daudzteritoriālu licenci par 

1. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija vienojas ar mūzikas 
tiešsaistes pakalpojumu sniedzēju par 
informācijas nodrošināšanu attiecībā uz
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muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām
(pilnībā vai daļēji), izmanto šīs tiesības.

to, kā mūzikas tiešsaistes pakalpojumu 
sniedzēji, kuriem tā piešķīrusi 
daudzteritoriālu licenci par muzikālu darbu 
tiešsaistes tiesībām (pilnībā vai daļēji), 
izmanto šīs tiesības.

Or. en

Pamatojums

Terminu "uzrauga" var iztulkot kā tehnisku monitoringu, kas nav piemērots dažiem tiešsaistes 
pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 152
Amelia Andersdotter

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. Kolektīvās pārvaldības 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. 
Kolektīvās pārvaldības 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. Kolektīvās pārvaldības
organizācija var atteikties pieņemt lietotāja 
ziņojumus īpašniekprogrammatūras 
formātā, ja organizācija atļauj ziņošanai 
izmantot elektroniskai datu apmaiņai 
piemērojamu nozares standartu.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši grozījumiem 18. un 27. apsvērumā un 15.a pantā. [Grozījums saskan ar IMCO 
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komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 153
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a 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 kopīgs rēķins, kā noteikts 
15.a pantā.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši grozījumiem 18. un 27. apsvērumā un 15.a pantā. [Grozījums saskan ar IMCO 
komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 154
Amelia Andersdotter

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. Kolektīvās pārvaldības 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.
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Or. en

Pamatojums

Būtu jāaptver visas attiecīgās struktūras, kuras izmanto dubultu rēķinu izrakstīšanu.

Grozījums Nr. 155
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija veic novērtējumu un ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
īpašu nozares noteikumu nepieciešamību, 
lai īstenotu LESD 101. panta 3. punkta 
noteikumus, attiecībā uz pārstāvniecības 
līgumiem un tiešsaistes tiesību 
apvienībām, informācijas apmaiņu un 
citiem kolektīvās pārvaldības organizāciju 
sadarbības veidiem ar mērķi piešķirt un 
pārvaldīt daudzteritoriālas 
daudzrepertuāru licences un/vai noteikt 
vienādus vai savstarpēji pieņemamus 
tarifus un nosacījumus attiecībā uz šādām 
licencēm.

Or. en

Pamatojums

Jāveicina kolektīvās pārvaldības organizāciju sadarbība, taču ir vajadzīga arī juridiskā 
noteiktība attiecībā uz piemērojamajiem konkurences noteikumiem. Saistībā ar sadarbību 
pastāv ievērojams pretmonopola izmeklēšanu risks, un tāpēc tas būtu jāpaskaidro.

Grozījums Nr. 156
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Administratīvā maksa par pakalpojumu, ko
kolektīvās pārvaldības organizācija —
pieprasījuma saņēmēja — sniedz 
pieprasījuma iesniedzējai organizācijai, 
nepārsniedz izmaksas, kas pamatoti 
radušās pieprasījuma saņēmējai 
organizācijai, pārvaldot pieprasījuma 
iesniedzējas organizācijas repertuāru, un 
samērīgu visām iesaistītajām pusēm 
ekonomiski stabilu peļņas normu.

Or. en

Pamatojums

Konkurējot dažāda lieluma kolektīvās pārvaldības organizācijām, kurām ir dažādi repertuāri 
un noteiktas dažādas sedzamās izmaksas par katru biedru, liela uzmanība jāpievērš peļņas 
normām organizāciju savstarpējos darījumos.

Grozījums Nr. 157
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasījuma saņēmēja kolektīvās 
pārvaldības organizācija licencē 
pieprasījuma iesniedzējas kolektīvās 
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 bez 
pieprasījuma iesniedzējas organizācijas 
piekrišanas.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums ir identisks referenta grozījumam Nr. 25. Tiek mainīta grozījuma vieta, 
vienlaikus saglabājot Komisijas sākotnējo priekšlikumu 29. panta 3. punktam. Šajā pantā un 
ierosinātajā grozījumā uzsvērts, ka mazo un vidējo kolektīvās pārvaldības organizāciju 
repertuāri ir pietiekami jāaizsargā, lai pilnvērtīgi sekmētu kultūras daudzveidības attīstību un 
veicināšanu Eiropā, un pārrobežu mūzikas tiešsaistes licencēšanā Eiropā attiecībā uz tiem 
tiks piemēroti vienlīdzīgi noteikumi.

Grozījums Nr. 158
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. pants svītrots
Atkāpe attiecībā uz radio un televīzijas 
programmām nepieciešamajām muzikālo 
darbu tiešsaistes tiesībām
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.

Or. en

Pamatojums

Pārcelts uz 2. pantu („Darbības joma”).
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Grozījums Nr. 159
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
33. pants – 1. daļa

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 
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

Pamatojums

Lai panāktu lielāku skaidrību un atbilstību 35. apsvērumam, izņēmumam attiecībā uz 
raidorganizāciju būtu jāaptver priekšskatījumi. [Grozījums saskan ar IMCO komitejas 
atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 160
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
35. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Strīdu izšķiršana lietotājiem Ar lietotājiem radušos strīdu izšķiršana

Or. en
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Grozījums Nr. 161
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

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 neatkarīgai un 
objektīvai strīdu izšķiršanas struktūrai.

Or. en

Pamatojums

Bieži izceļas strīdi par to, kā tiek aprēķināti tarifi. Tāpēc būtu skaidri jānosaka, ka strīdu 
izšķiršana attiecas arī uz aprēķināšanu. Tiesības vērsties arī tiesā jau minētas 2. punktā, tādēļ 
šeit to atkārtot nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 162
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

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 un licences 
piešķiršanas atteikumiem vai atteikšanos 
ievērot tās noteikumus var iesniegt tiesai, 
un, ja nepieciešams, neatkarīgai un 
objektīvai strīdu izšķiršanas struktūrai.
Dalībvalstis nodrošina, ka strīdu 
izšķiršanas struktūras ir specializējušās 
intelektuālā īpašuma lietās un pieņem 
lēmumus, pamatojoties uz 15. panta 
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2. punktā minētajiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādus konkurences apstākļus mazākiem dalībniekiem, kas pieprasa strīdu 
izšķiršanu, administratīvajām izmaksām ir jābūt samērīgām. [Grozījums saskan ar IMCO 
komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 164
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
lietotāji izmanto strīdu izšķiršanas kārtību 
saskaņā ar šo pantu, tiem ir pienākums 
kolektīvās pārvaldības organizācijai 
procesa laikā maksāt:
(a) iepriekš noteikto tarifu, ko piemēro 
attiecīgajai izmantošanai, ja tāds ir,
(b) samērīgu pagaidu mēneša 
maksājumu, ko noteikusi strīdu 
izšķiršanas struktūra, ja nav iepriekš 
noteikta tarifa par attiecīgo izmantošanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 165
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis nodrošina, ka kolektīvās 
pārvaldības organizācijas vai attiecīgā 
gadījumā lietotāji samaksā starpību starp 
veiktajiem maksājumiem un kompetentās 
struktūras noteiktajiem jaunajiem 
tarifiem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc 
minētās struktūras lēmuma pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Amelia Andersdotter

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

Pamatojums

Uz kolektīvās pārvaldības organizāciju savstarpējiem strīdiem par apstrādes spēju un 
repertuāra pārredzamību būtu jāattiecina strīdu izšķiršana. [Grozījums saskan ar IMCO 
komitejas atzinuma projektu.]

Grozījums Nr. 167
Lena Kolarska-Bobińska
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Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to attiecīgās
kompetentās iestādes var piemērot 
atbilstīgas administratīvas sankcijas un 
pasākumus, ja netiek ievēroti valsts
noteikumi, kuri pieņemti šīs direktīvas 
īstenošanai, un nodrošina to piemērošanu.
Sankcijas un pasākumi ir efektīvi, samērīgi
un preventīvi.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes ir pilnvarotas piemērot atbilstīgas 
sankcijas kolektīvās pārvaldības 
organizācijām un veikt atbilstīgus
pasākumus, ja nav ievēroti valsts tiesību 
akti, kuri pieņemti šīs direktīvas 
īstenošanai. Šādas sankcijas un pasākumi 
ir efektīvi un samērīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to attiecīgās 
kompetentās iestādes var piemērot
atbilstīgas administratīvas sankcijas un 
pasākumus, ja netiek ievēroti valsts 
noteikumi, kuri pieņemti šīs direktīvas 
īstenošanai, un nodrošina to piemērošanu.
Sankcijas un pasākumi ir efektīvi, samērīgi 
un preventīvi.

1. Dalībvalstis izraugās vai izveido 
kompetentās iestādes, kas pastāvīgi 
uzrauga to teritorijā reģistrētās kolektīvās 
pārvaldības organizācijas. Dalībvalstis
nodrošina, ka to attiecīgās kompetentās 
iestādes piemēro atbilstīgas administratīvas 
sankcijas un pasākumus, ja netiek ievēroti 
valsts noteikumi, kuri pieņemti šīs 
direktīvas īstenošanai, un nodrošina to 
piemērošanu. Sankcijas un pasākumi ir 
efektīvi, samērīgi un preventīvi.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, kur nav vēl izraudzītas vai izveidotas kompetentās iestādes, tas jāizdara. 
Redakcionāls grozījums, kas stingrāk nosaka piemērošanu. [Saskan ar CULT komitejas 
atzinuma projektu.]
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Grozījums Nr. 169
Amelia Andersdotter

Direktīvas 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

Šim pantam jāsaskan ar grozījumiem 2. pantā.


