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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas radošajām nozarēm ir augsts darbavietu radīšanas un izaugsmes potenciāls. Kultūras 
daudzveidība Savienībā sniedz vienreizējas priekšrocības un iespējas pasaules līmenī. Tādēļ 
šai direktīvai būtu jāuzlabo radošo nozaru iespējas darboties, vienlaikus saglabājot kolektīvās 
pārvaldības organizāciju spēju solidāri apkalpot vietējo un nišu repertuāru. ITRE komitejas 
referents pauž vispārēju apmierinātību ar kopējo priekšlikuma profilu, kas nodrošinās Eiropas 
kolektīvās pārvaldības organizācijas, lietotājus, saņēmējus un māksliniekus ar pilnīgi jaunu 
instrumentu labākai mūzikas tiešsaistes pakalpojumu nozares darbībai Eiropā. Īpaši svarīga ir 
Direktīvas pirmā daļa, kurā apskatīts pārredzamības un labas pārvaldības jautājums. Daži 
atzinumā ierosinātie pasākumi ir vērsti uz jaunās sistēmas efektivitātes un darbības 
uzlabošanu. ITRE komitejas referents arī vēlas pārliecināties, ka noteikumi, ko ievieš ar 
priekšlikumu, nav diskriminējoši Eiropas mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības 
organizācijām (tostarp tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem un aģentiem) salīdzinājumā ar 
līdzīgām organizācijām ārpus Savienības robežām.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Šī direktīva neskar dalībvalstīs 
noteikto kārtību attiecībā uz paplašinātām 
vai obligātām kolektīvajām licencēm, 
pārstāvības un tālāknodošanas tiesisko 
prezumpciju vai jebkādu to kombināciju.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir noteiktas prasības, kas 
vajadzīgas, lai nodrošinātu autortiesību un 
blakustiesību pareizu pārvaldījumu, ko veic 

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

mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības
organizācijas. Tajā noteiktas arī prasības 
par autortiesību daudzteritoriālu 
licencēšanu muzikālo darbu izmantošanai 
tiešsaistē, ko veic mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu un 
tiks atspoguļots tikai saistībā ar tiem 
pantiem, kurus groza, izdarot citas 
izmaiņas. Tā pieņemšanas gadījumā 
vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā 
tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas I sadaļu, II sadaļas 13., 14., 
15., 17. un 18.  pantu un IV sadaļu, 
izņemot 36. un 40. pantu, piemēro arī to 
mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības 
organizāciju darbībām Savienībā, kas 
reģistrētas ārpus tās robežām.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas I sadaļu, II sadaļas 10. pantu, 
11. panta 1. punktu, 12., 15., 16., 18., 19. 
un 20. pantu, III sadaļu un IV sadaļas
34., 35., 37. un 38. pantu piemēro arī 
neatkarīgiem tiesību pārvaldījuma 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri reģistrēti 
Savienībā vai ārpus tās robežām, kuri 
darbojas kā tiesību subjektu aģenti, 



PA\932766LV.doc PE508.223v01-005/14 PA\932766LV.doc

LV

pārvaldot viņu tiesības, un Savienībā 
darbojas komerciāli.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neattiecas uz paplašināto vai 
obligāto kolektīvās licencēšanas kārtību, 
kas noteikta dalībvalsts līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neparedz atkāpes no Eiropas 
regulējuma personu aizsardzībai saistībā 
ar personu datu apstrādi.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

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 

a) „mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības
organizācija” ir organizācija, kura ir 
pilnvarota ar likumu vai kuru ar tiesību 
nodošanas, licences vai jebkuru citu 
līgumu ir pilnvarojuši vairāki tiesību 
subjekti un kuras vienīgais darbības mērķis 
vai viens no tiem ir šo tiesību subjektu



PA\932766LV.doc PE508.223v01-006/14 PA\932766LV.doc

LV

blakustiesības, un kura ir tās biedru 
īpašumā vai kontrolē;

kolektīvās interesēs pārvaldīt to 
autortiesības vai blakustiesības, un kura ir:
i) tās biedru īpašumā vai kontrolē, vai
ii) dibināta kā bezpeļņas organizācija;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) “daudzteritoriāla licence” ir licence, kas 
attiecināma uz vairāku dalībvalstu 
teritoriju;

k) “daudzteritoriāla licence” mūzikas 
tiešsaistes pakalpojumu jomā ir licence, 
kas attiecināma uz vairāku dalībvalstu 
teritoriju;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en



PA\932766LV.doc PE508.223v01-007/14 PA\932766LV.doc

LV

Grozījums Nr. 10
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 kolektīvās pārvaldības organizācija 
regulāri un rūpīgi sadala un izmaksā 
summas tiesību subjektiem, kurus tā 
pārstāv. Mantisko tiesību kolektīvās 
pārvaldības  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 
kolektīvās pārvaldības organizācija šādas 
sadales un maksājumus veic precīzi, 
nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visu 
kategoriju tiesību subjektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2. daļa
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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 nedrīkst 
būt pārmērīgi salīdzinājumā ar sniegtā 
pakalpojuma vērtību, un tiem jābūt 
samērīgiem ar sniegto pakalpojumu
ekonomisko vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kolektīvās pārvaldības organizācijai, 
kas piešķir licences, netiek prasīts 
izmantot licencēšanas noteikumus, par 
kuriem tā iepriekš vienojusies ar 
pakalpojumu sniedzēju, kā precedentu 
citiem pakalpojumu veidiem, ja šāds 
pakalpojumu sniedzējs sniedz jauna veida 
pakalpojumu, kas ir bijis pieejams 
sabiedrībai mazāk nekā trīs gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lietotāji apstiprinātā vai saskaņotā 
veidā un laikā sniedz kolektīvās 
pārvaldības organizācijām informāciju, 
kas vajadzīga, lai veiktu precīzu analīzi 
par to repertuāra izmantošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Kolektīvās pārvaldības organizācijām 
ir atļauts licencēs paredzēt tiesības, 
ievērojot saprātīgus nosacījumus, veikt 
revīziju, lai pārliecinātos par licences 
nosacījumu ievērošanu un atbilstošu 
ieņēmumu uzrādīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Kolektīvās pārvaldības organizācijas 
atbild uz personu iesniegumiem par 
licences saņemšanu ilgākais 14 dienu 
laikā un piedāvā licenci 60 dienu 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 Līguma 
35., 36. un 37. pantu un saņemt saprātīgu 
kolektīvās pārvaldības organizācijas 
rēķinu saistībā ar šādas strīdu izšķiršanas 
juridiskajām izmaksām. Šāda strīdu 
izšķiršana attiecas tikai uz konkrētu 
personu, konkrētu kolektīvās pārvaldības 
organizāciju un uz tiešsaistes 
pakalpojumiem.

Or. en



PA\932766LV.doc PE508.223v01-0010/14 PA\932766LV.doc

LV

Grozījums Nr. 17
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. 18
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 mantisko 
tiesību 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

Grozījums Nr. 19
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 

2. Turklāt mantisko tiesību kolektīvās 
pārvaldības organizācija jebkuram tiesību 
subjektam vai jebkurai kolektīvās
pārvaldības organizācijai dara pieejamu 
jebkādu informāciju par darbiem, kuriem 
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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.

viens vai vairāki tiesību subjekti nav 
identificēti, tostarp — ja šāda informācija 
ir pieejama, — darba nosaukumu, darbu 
autoru, izdevēju un jebkādu citu būtisku 
informāciju, kas var būt nepieciešama, lai 
identificētu tiesību subjektus.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkuram pārstāvniecības līgumam starp 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, ar kuru viena kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija pilnvaro citu 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
piešķirt daudzteritoriālas licences par
muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām 
attiecībā uz savu mūzikas repertuāru, ir 

1. Lai varētu apkopot daudzveidīgus 
repertuārus un piešķirt daudzrepertuāru 
un daudzteritoriālas licences, kolektīvās 
pārvaldības organizācijām ir jābūt 
iespējai noslēgt pārstāvības līgumus ar 
citām kolektīvās pārvaldības 
organizācijām par šādu licenču 
koordinēšanu un efektīvu īstenošanu 



PA\932766LV.doc PE508.223v01-0012/14 PA\932766LV.doc

LV

neekskluzīvs raksturs. Pilnvarotā kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija pārvalda 
minētās tiešsaistes tiesības saskaņā ar 
nediskriminējošiem noteikumiem.

atbilstoši taisnīgiem un 
nediskriminējošiem noteikumiem.
Jebkuram pārstāvniecības līgumam starp 
mantisko tiesību kolektīvās pārvaldības
organizācijām, ar kuru viena kolektīvās 
pārvaldības organizācija pilnvaro citu 
kolektīvās pārvaldības organizāciju
piešķirt daudzteritoriālas licences par 
muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām 
attiecībā uz savu mūzikas repertuāru, ir 
jāparedz iespēja organizācijai pilnvarot 
kādu citu organizāciju, un tam ir 
neekskluzīvs raksturs. Pilnvarotā 
kolektīvās pārvaldības organizācija 
pārvalda minētās tiešsaistes tiesības 
saskaņā ar nediskriminējošiem 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
28. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Uz tādiem pašiem noteikumiem 
dalībvalstis atbilstošos gadījumos veicina 
sadarbību starp kolektīvās pārvaldības 
organizācijām tādās jomās kā pārvaldība, 
administrēšana un tiesību licencēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kolektīvā pārvaldījuma organizācija, 
kas saņem šādu pieprasījumu, akceptē to, 
ja tā jau ir piešķir vai piedāvā piešķirt 
daudzteritoriālas licences par tādas pašas 

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

pašas kategorijas muzikālo darbu 
tiešsaistes tiesībām attiecībā uz vienas vai 
vairāku citu kolektīvās pārvaldības
organizāciju repertuāru.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 2. daļa

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 
pieprasījuma saņēmēja kolektīvās 
pārvaldības organizācija sniedz 
pieprasījuma iesniedzējai organizācijai, 
nepārsniedz izmaksas, kas pamatoti 
radušās pieprasījuma kolektīvās 
pārvaldības organizācijai, pārvaldot 
pieprasījuma iesniedzējas organizācijas 
repertuāru, un samērīgu peļņas normu.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pieprasījuma iesniedzēja organizācija 
pieprasījuma saņēmējai organizācijai 
dara pieejamu informāciju par savu 
mūzikas repertuāru, kas nepieciešama, lai 
piešķirtu daudzteritoriālu licenci par 
muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām. Ja 
informācija ir nepietiekama vai sniegta 
tādā veidā, kas pieprasījuma saņēmējai 
organizācijai nedod iespēju nodrošināt 
atbilstību šīs sadaļas prasībām, tad 
pieprasījuma saņēmēja organizācijai ir 
tiesības pieprasīt atmaksāt pamatotas 
izmaksas, kas radušās, nodrošinot šo 

3. Pieprasījuma saņēmēja kolektīvās 
pārvaldības organizācija licencē 
pieprasījuma 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.
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prasību izpildi, vai izslēgt attiecīgos 
darbus, par kuriem sniegtā informācija ir 
nepietiekama vai nav izmantojama.

Or. en

Grozījums Nr. 26
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 to attiecīgās 
kompetentās iestādes piemēro atbilstīgas 
administratīvas sankcijas un pasākumus vai 
arī ieceļ atbilstošas atbildīgās iestādes, ja 
netiek ievēroti valsts noteikumi, kuri 
pieņemti šīs direktīvas īstenošanai, un 
nodrošina to piemērošanu. Sankcijas un 
pasākumi ir efektīvi, samērīgi un 
preventīvi.

Or. en


