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IEVADS

A) Referentes mērķi

Priekšlikums direktīvai par autortiesību un blakustiesību pārvaldījumu un muzikālo darbu 
tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu ir sadalīts divās daļās.

Pirmajā daļā (1., 2. un 4. sadaļa) ir noteiktas nepieciešamās prasības, kas jāizpilda, lai 
nodrošinātu autortiesību un blakustiesību pareizu pārvaldījumu, ko veic mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas (SGC). Otrās daļas (3. sadaļa un 4. sadaļas 36. un 
40. pants) mērķis ir atvieglot daudzteritoriālo licenču piešķiršanu ar autortiesībām aizsargātu 
muzikālu darbu izmantošanai tiešsaistē. 

Referente ievēros trīs mērķus, kas minēti turpmāk tekstā. Pirmkārt, labāk aizsargāt 
mākslinieku intereses un saglabāt kultūras daudzveidību Eiropas Savienībā. Otrkārt, optimizēt 
SGC un komerciālo lietotāju attiecības patērētāju interesēs. Šie divi mērķi attiecas uz 
direktīvas pirmo daļu. Visbeidzot, trešais mērķis ir stiprināt vienoto digitālo tirgu, 
vienkāršojot un samazinot licenču izmaksas, lai veicinātu jaunu daudzteritoriālu tiešsaistes 
pakalpojumu izveidi attiecībā uz muzikāliem darbiem. 
Pirms darba dokumenta sagatavošanas referente uzsāka plašas apspriedes ar ieinteresētajām 
personām, kas tiks turpinātas nākamajos mēnešos. Referente rūpēsies par to, lai visu 
ieinteresēto personu pamatotās bažas pienācīgi tiktu ņemtas vērā, bet, kā tas tiks pierādīts 
vēlāk, ne vienmēr ir viegli savienot pirmo un trešo mērķi, un, mērķus īstenojot, tie būs 
jāsaskaņo.

B) Atšķirības dalībvalstu praksē un nozaru praksē: realitāte, kas jāņem vērā

SGC ir organizācijas, kas parasti tiek veidotas un organizētas valsts līmenī. Šī direktīva ir 
pirmais Eiropas Savienības tiesību akts, kura mērķis ir tuvināt prasības, kas vajadzīgas SGC 
pareizas darbības nodrošināšanai. Tātad dalībvalstīs ir daudz sistēmu un prakšu. 

Lai ņemtu vērā šo realitāti, jāpārliecinās, ka šajā tiesību aktā noteiktās prasības atbilst 
subsidiaritātes principam un neliedz dalībvalstīm izmantot vai pieņemt noteikumus, kas 
paredz SGC pareizu pārvaldību augstākā līmenī un lielāku SGC pārredzamību. Citiem 
vārdiem, direktīvai būs jānodrošina „saskaņošanas minimums”. Turklāt direktīva neietekmēs 
valstu prakšu, piemēram, paplašināto kolektīvo licenču sistēmu, pastāvību.

Tāpat arī direktīvas pirmā daļa attiecas uz visu nozaru SGC. Tāpēc jānodrošina minēto 
prasību piemērošana ne tikai mūzikas nozarei, bet arī reprogrāfijas, audiovizuālajai nozarei 
u. c.

Visbeidzot, referente vēlas padziļināti izpētīt to, kādas ir atsauces uz Direktīvu 2006/123/EK 
jeb „Pakalpojumu direktīvu” sekas.
Pēc šiem vispārīgajiem apsvērumiem referente vēlas izteikt piezīmes par dažiem īpašiem 
direktīvas priekšlikuma jautājumiem, lai pilnīgi īstenotu trīs izvirzītos mērķus.

Pirmais mērķis: mākslinieku interešu aizsardzība un kultūras daudzveidības 
saglabāšana 
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Lai aizsargātu tiesību subjektu intereses, ir jāuzlabo SGC darbība, ievērojot to biedru 
intereses, un jānodrošina autortiesību ieņēmumu pārvaldības pārredzamība. Šie divi 
nosacījumi nodrošinās pienācīgu atlīdzību ne tikai komerciāli veiksmīgiem, bet arī visiem 
citiem darbu radītājiem, tādējādi veicinot kultūras daudzveidības saglabāšanu.

Referente vēlas izteikt precizējumus, kas minēti turpmāk tekstā.

Pirmkārt, ir jāmaina 3. panta a) punktā noteiktā jēdziena „mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija” definīcija. Cita starpā, jānodrošina SGC meitasuzņēmumu 
atbilstība līdzvērtīgām prasībām.

Otrkārt, referente uzskata, ka priekšlikumā nav pietiekami ņemts vērā tirgus faktiskais 
stāvoklis un tādu tirdzniecības sabiedrību vai aģentu esība, kas veic līdzīgas tiesību 
pārvaldības darbības un konkurē ar SGC. Šīm juridiskajām vai fiziskajām personām tiks 
piemērotas saistības, kas pielāgotas tieši to raksturīgajām pazīmēm.

Princips, kas paredz tiesību pārvaldīšanas atļaujas brīvu piešķiršanu kādai organizācijai, un 
princips, kas paredz šīs atļaujas brīvu anulēšanu (samērīgā termiņā), ir divi svarīgi principi 
tiesību subjektu stāvokļa stiprināšanai (5. pants). Referente atbalsta šo noteikumu, bet vēlas 
izteikt divas piezīmes. Pirmkārt, šos divus principus nedrīkst izmantot ļaunprātīgi. Lai 
aizsargātu visus darbu radītājus, ir jāizvairās no situācijas, kurā plaši pazīstami mākslinieki 
anulē tādu tiesību pārvaldīšanas atļauju, kuru pārvaldīšanas izmaksas ir vismazākās, bet ļauj 
pārvaldīt tādas tiesības, kuru pārvaldīšana ir vissarežģītākā. Šāda prakse varētu apdraudēt 
SGC misijas efektivitāti1. Otrkārt, tiesību lielāka sadrumstalotība varētu sarežģīt tā repertuāra 
apvienošanu, kas nepieciešams daudzteritoriālo un daudzrepertuāru licenču piešķiršanai. Kā 
norādīts ievadā, jāsaskaņo dažādie izvirzītie mērķi.

Referente kopumā atbalsta ekskluzīvas tiesības uz darbiem, apzinoties, ka dažās nozarēs, 
piemēram, audiovizuālajā nozarē, šis jēdziens jāsaprot kā tiesību kopums, kas attiecas uz 
vienu izplatīšanas veidu. Ekskluzīvas tiesības uz darbiem aizsargā ne tikai lielāko daļu darbu 
radītāju, bet arī komerciālos lietotājus, kuri iegūst lielāku juridisko noteiktību, turklāt 
samazinās viņu risks saņemt vairākus rēķinus par vienu un to pašu tiesību izmantošanu.

Referente atbalsta noteikumus, kas mudina tiesību subjektus aktīvi piedalīties SGC darbībā un 
kontrolē. Ir jāstiprina pilnsapulces galvenā nozīme lēmumu pieņemšanas un kontroles 
sistēmā, ievērojot pašreizējos valsts līmeņa SGC organizācijas modeļus2. Laba pārvaldība 
paredz arī lēmumu ātru pieņemšanu, tāpēc statūtos būtu jāparedz iespēja dažu lēmumu 
pieņemšanu deleģēt struktūrai, kas veic uzraudzības funkciju. Turklāt, ja SGC biedri ir dažādu 
kategoriju tiesību subjekti, būtu jānodrošina to proporcionāla pārstāvniecība, lai izvairītos no 
interešu konfliktiem. Labāka pārvaldība paredz šā līdzsvara ievērošanu SGC darbībā un 
organizācijā. Šā iemesla dēļ priekšlikumā direktīvai jāveic noteikti pielāgojumi, piemēram, 
7. panta 8. punktā, ar kuru katram biedram ir atļauts iecelt „jebkuru citu fizisku vai juridisku 

                                               
1 Tiesas spriedums lietā C-127/73 BRT/Sabam, šajā saistībā skatīt arī 2002. gada 12. augusta spriedumu 
lietā COMP/C2/37.219 Banghalter&Homen Christo pret Sacem.
2 Dažās dalībvalstīs tās uzraudzības funkcijas, kas paredzētas 8. pantā, veic valde. Nav jāprasa īpašas struktūras 
izveide.



PE502.061v01-00 4/6 DT\922357LV.doc

LV

personu” par pilnvaroto personu, kas viņu pārstāv pilnsapulcē un balso tajā. Biedriem būtu 
jāļauj pilnvarot tikai personas no tās pašas kategorijas. 

Priekšlikuma direktīvai 10. pants, kas attiecas uz tiesību ieņēmumu pārvaldību, bez šaubām, ir 
viens no svarīgākajiem darbu radītāju tiesību aizsardzības noteikumiem. SGC sadales vietā 
nereti veic summu ieguldījumus. Šī prakse pati par sevi nav apstrīdama, ja lēmumi par 
ieguldījumiem tiek pieņemti kompetentās struktūrās pārredzamā veidā un attiecīgā SGC
rīkojas kā „labs ģimenes tēvs”. Attiecībā uz šo ieguldījumu radīto finanšu produktu 
izlietošanu referente uzskata, ka šīs summas faktiski ir jānodod to biedriem. SGC būtu tiesīgas 
izlietot šīs naudas summas, lai segtu pārvaldības izmaksas, tikai pēc apspriešanās SGC
pilnsapulcē un biedru vairākuma piekrišanas saņemšanas. 

Attiecībā uz tiesību subjektiem izmaksājamo summu sadali referente izpētīs iespēju samazināt 
12. panta 1. punktā paredzēto termiņu — „12 mēnešus pēc tā finanšu gada beigām, kurā tikuši 
gūti tiesību ieņēmumi”. Priekšlikuma direktīvai 12. panta 2. punkta pašreizējā versija, kurā 
SGC ir atļauts izlemt par to summu izmantošanu, kuras nav tikušas sadalītas 5 gadu laikā, ja 
nav atrasti tiesību subjekti, ir jāpārskata, ietverot tajā šo summu izmantošanas noteikumus.

Lai SGC varētu ievērot savas saistības, jo īpaši summu sadales jautājumā, paredzēts, ka 
komerciālie lietotāji bez kavēšanās sniedz jebkādu noderīgu informāciju. Tāpēc referente pauž 
nožēlu par to, ka 18. pantā tiem nav noteiktas nekādas saistības pret SGC.

Otrais mērķis: optimizēt SGC un komerciālo lietotāju attiecības patērētāju interesēs 

Neatkarīgi no trešās sadaļas noteikumiem, kas attiecas tikai uz tiešsaistes mūzikas darbu 
nozari, jāprecizē, jāpārskata un jāizvērš noteikti otrās un ceturtās sadaļas panti, lai optimizētu 
SGC un komerciālo lietotāju savstarpējās attiecības licenču piešķiršanas jomā.

Referente secina, ka valstīs, kuras ir piemērojušas iepriekšēju atļauju (prior authorisation) 
SGC vai pienākumu slēgt līgumus attiecībā uz SGC, konfliktu starp SGC un komerciālajiem 
lietotājiem nav mazāk. Savukārt 15. pantā, kas attiecas uz licenču izsniegšanu, šim 
jautājumam piešķirta galvenā nozīme.

Priekšlikuma direktīvai 15. panta 2. punkts, kas attiecas uz licencēšanas tarifu aprēķinu, rada 
vairāk jautājumu nekā atbilžu. No vienas puses, attiecībā uz brīvprātīgo licenču piešķiršanu 
jēdziens „tiesību ekonomiskā vērtība tirgū”, kas nepilnīgi pārņemts no Tiesas judikatūras, ir 
neskaidrs un pārprotams. Turklāt SGC būtu jāpublisko to tarifu politika. Referente uzskata, ka 
šīs politikas pamatā būtu jābūt ne tikai objektīviem, bet arī skaidriem un pārredzamiem 
kritērijiem, kas tiek publiskoti pirms jebkādu sarunu sākšanas, un tie, iespējams, jāpārbauda 
kompetentajai valsts iestādei, kura paredzēta 39. pantā. Tarifu politika būtu jāpublisko, 
neskarot SGC iespēju piedāvāt komerciālajiem lietotājiem dažādus tarifus, jo īpaši jauna 
uzņēmējdarbības modeļa ietvaros. No otras puses, noteiktos gadījumos licencēšana nav 
brīvprātīga. Tāpēc ir skaidri jāatzīst dalībvalstu iespēja ar likumu noteikt tarifus. 

Turklāt SGC būtu saprātīgā termiņā jāatbild uz komerciālo lietotāju lūgumiem piešķirt licenci. 

Attiecībā uz strīdu risināšanu referente uzsver alternatīvu konfliktu risināšanas veidu nozīmi, 
lai sniegtu risinājumus saprātīgā termiņā un par saprātīgām izmaksām. Referente izpētīs 
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dažādas iespējas izvērst šos noteikumus. Turklāt, ja abas puses neatrodas vienā un tai pašā 
dalībvalstī, strīda gadījumā būs jāprecizē piemērojamie tiesību akti un kompetentā tiesa. Būtu 
arī jāprecizē, ka direktīva dalībvalstīm neuzliek pienākumu izveidot jaunu tiesu. 

Visbeidzot, 39. pantā ir atsauce uz kompetentajām iestādēm, kuru pienākums katrā dalībvalstī 
būs uzraudzīt direktīvas piemērošanu. Dalībvalstīm nebūtu jāuzskata, ka tām ir pienākums 
izveidot jaunas uzraudzības iestādes. Tomēr šīm iestādēm jābūt pietiekami neatkarīgām, to 
rīcībā jābūt cilvēku un finanšu resursiem, un tām efektīvi jāuzrauga SGC.

Trešais mērķis: stiprināt vienoto digitālo tirgu Eiropas pilsoņu interesēs

Priekšlikuma direktīvai trešā sadaļa attiecas tikai uz muzikālo darbu izmantošanu tiešsaistē. 
Referente atbalsta Eiropas Komisijas izvēli šo otro daļu attiecināt tikai uz mūzikas nozari. 
Citu nozaru, piemēram, audiovizuālās nozares, struktūra un vajadzības ir pavisam citādas, un 
nepieciešamības gadījumā tām būs vajadzīgas citas iniciatīvas. Referente ierosinās pilnīgi 
izslēgt raidorganizācijas no 3. sadaļas darbības jomas attiecībā uz programmās ietvertu 
muzikālu darbu izmantošanu (33. pants). Atšķirībā no operatoriem, kas piedāvā tiešsaistes 
pakalpojumus, raidorganizācijām galvenokārt ir vietējas nozīmes piesaiste.

Referente vienmēr ir aizstāvējusi ideju, ka iekšējā tirgus lielākās grūtības nav saistītas ar 
daudzteritoriālo licencēšanu. Vislielākās grūtības sagādā pasaules repertuāra atkārtota 
apvienošana, lai viens vai vairāki „ieejas punkti” varētu piešķirt daudzteritoriālas un
daudzrepertuāru licences.

Konkurences noteikumu piemērošana liedz ieviest centralizētu piekļuvi ES līmenī (one stop 
shop). Turklāt paplašinātu licenču mehānisma ieviešana kopā ar izcelsmes valsts principa1

piemērošanu nerisina komerciālo lietotāju galvenās bažas — repertuāra atkārtotu 
apvienošanu. Tādējādi tādu konkrētu SGC atlase, kuras ir tiesīgas piešķirt daudzteritoriālas 
licences (21. pants) un kurām ir papildu pienākums pārstāvēt citu SGC repertuāru (29. pants), 
šķiet vispiemērotākais risinājums.

Viens no secinājumiem, kas radies pēc referentes veiktajām plašajām apspriedēm, ir 
ieinteresēto pušu2 ticība Global Repertoire Database izveidei. Ir nenoliedzami, ka precīza, 
pilnīga un aktualizēta datu bāze atvieglos daudzteritoriālu un daudzrepertuāru licenču 
piešķiršanu. 

Kā norādīts iepriekš, būs jāsaskaņo direktīvā izvirzītie mērķi, jo to īstenošana var būt 
pretrunīga. Šajā saistībā dažas ieinteresētās personas ir izteikušas bažas par to, ka repertuāra 
apvienošana un iespējama „centru” (hubs) izveide veicinās tikai angloamerikāņu repertuāra 
izplatību un kaitēs vietējiem repertuāriem un kultūras daudzveidībai. Šim jautājumam 
referente pievērsīs īpašu uzmanību. 

Tomēr jānorāda, ka pašreiz Eiropā ir vairāk nekā 250 vietņu, kas piedāvā tiešsaistes mūzikas 
pakalpojumus, un ka gandrīz neviens no šiem piedāvājumiem neattiecas tikai uz 

                                               
1 Tāpat kā Direktīvā 93/83/EKK jeb „Kabeļu un satelītu direktīvā”.
2 SGC, producenti un komerciālie lietotāji.
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angloamerikāņu repertuāru1. Turklāt visi operatori, kuri piedāvā tiešsaistes mūzikas 
pakalpojumus un ar kuriem referente apspriedās, norādīja, ka viņiem ir vajadzīgs pasaules 
repertuārs vai ļoti dažāds repertuārs, lai viņi varētu sākt pakalpojumu sniegšanu.
Joprojām ievērojot direktīvas dažādo mērķu līdzsvaru, referente pievērsīs īpašu uzmanību 
tam, lai 29. pantā minētais „must carry” pienākums tiktu pārveidots tā, lai pilnīgi atbilstu 
mērķim saglabāt kultūras daudzveidību. Varētu arī paredzēt, ka SGC, kas piešķir 
daudzteritoriālās licences, veicina kultūras daudzveidības attīstību un finansēšanu tajās 
dalībvalstīs, kuru repertuārus tās pārstāv.

                                               
1 http://www.pro-music.org/index.php. 


