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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesību un 
blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību 
daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0372),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 50. panta 
2. punkta g) apakšpunktu, kā arī 53. pantu un 62. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir 
iesniegusi priekšlikumu (C7-0183/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Francijas Senāts, 
Luksemburgas Deputātu palāta, Polijas Sejms un Zviedrijas Riksdāgs un kuros norādīts, 
ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 12. decembra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Starptautiskās tirdzniecības komitejas un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas un Kultūras un izglītības komiteja atzinumus (A7–0000/2013),

1. pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Autortiesību un blakustiesību aizsargāta (2) Autortiesību un blakustiesību aizsargāta 
                                               
1 OV C 44, 15.2.2013., 104. lpp. 
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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.

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.

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 167. pantā noteikts, ka Eiropas 
Savienībai ir jārīkojas, ņemot vērā
kultūru daudzveidību, un jāveicina 
dalībvalstu kultūru uzplaukums, 
respektējot to nacionālās un reģionālās 
atšķirības un vienlaikus pievēršot 
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uzmanību kopīgajam kultūras 
mantojumam. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām ir īpaša 
nozīme kultūru daudzveidības veicināšanā 
un aizsardzībā. 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 3
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. fr
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Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis ir uzlabot mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbību 
un pārredzamību un atvieglot daudzteritoriālo licencēšanu. Tāpēc šajā tekstā nedrīkst būt 
aplūkoti nekādi jautājumi saistībā ar Direktīvas 2006/123/EK piemērošanas jomu.

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Šī direktīva neskar dalībvalstu 
tiesības sagatavot vai pieņemt 
noteikumus, ar kuriem nodrošina 
augstāku mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju labas 
pārvaldības un pārredzamības līmeni, 
nekā paredzēts šīs direktīvas II sadaļā.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar pirmo likumdošanas priekšlikumu šajā jomā. Saskaņā ar 
subsidiaritātes principu dalībvalstis var pieņemt stingrākus noteikumus attiecībā uz mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pārvaldību un pārredzamību.

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Šī direktīva neskar dalībvalstu 
noteikumus attiecībā uz tiesību 
pārvaldījumu, piemēram, paplašinātām 
kolektīvām licencēm un pārstāvības un 
tālāknodošanas tiesisko prezumpciju, ja 
vien minētie noteikumi nav pretrunā ar 
Savienības tiesībām un Savienības un tās 
dalībvalstu starptautiskajām saistībām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
7.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7c) Šī direktīva neierobežo darba devēju 
un darba ņēmēju biedrošanās brīvību, 
viņu brīvību veidot nozares organizācijas 
un arodbiedrības pēc saviem ieskatiem, lai 
aizsargātu savas intereses un brīvību 
iesaistīties sarunās un slēgt koplīgumus 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu, ka autortiesību un 
blakustiesību subjekti var pilnībā gūt 
labumu no iekšējā tirgus, ja to tiesības 
tiek pārvaldītas kolektīvi un ja netiek 
pārmērīgi ietekmēta to brīvība īstenot 
savas tiesības, ir jāparedz atbilstīgu 
drošības pasākumu iekļaušana mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju dibināšanas dokumentos. 
Turklāt saskaņā ar 
Direktīvu 2006/123/EK mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, 
sniedzot savus pārvaldījuma 
pakalpojumus, nedrīkstētu tieši vai netieši
diskriminēt tiesību subjektus, 
pamatojoties uz to valstspiederību, 
dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas 
vietu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis ir uzlabot mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbību 
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un pārredzamību un atvieglot daudzteritoriālo licencēšanu. Tāpēc šajā tekstā nedrīkst būt 
aplūkoti nekādi jautājumi saistībā ar Direktīvas 2006/123/EK piemērošanas jomu.

Grozījums Nr. 8
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. Mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
biedru pilnsapulcei būtu jānosaka, kuras 
tiesības, tiesību kategorijas, darbu veidus 
un citus objektus var pārvaldīt. 
Pilnsapulces lēmumā būtu jāņem vērā 
tiesību subjektu personiskā brīvība 
rīkoties ar saviem darbiem un brīvi 
izvēlēties mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju, kas pārvaldītu 
to tiesības, kā arī attiecīgās kultūras 
nozares īpatnības un saistības, kas 
jāuzņemas tiesību turētājiem, lai mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija varētu efektīvi pildīt savu 
uzdevumu. Visbeidzot, šai direktīvai 
nevajadzētu ietekmēt tiesību subjektu 
iespējas pārvaldīt savas tiesības individuāli, 
tostarp nekomerciāliem mērķiem.

Or. fr
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Pamatojums

Ir jāparedz princips, kas nosaka tiesību subjektu personisko brīvību izvēlēties mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju, kas pārvaldītu to tiesības. Tomēr šāda brīvība 
nedrīkst palielināt tiesību sadrumstalotību. Turklāt direktīvas II sadaļa attiecas uz visām 
nozarēm, tāpēc jāņem vērā attiecīgās kultūras nozares īpatnības.

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Tiesību subjektu atļauja nav 
vajadzīga, ja kolektīvais pārvaldījums ir 
noteikts valsts tiesību aktos.

Or. fr

Pamatojums

Dažu valstu tiesību akti paredz konkrētu tiesību vai tiesību kategoriju obligātu kolektīvo 
pārvaldīšanu. Direktīvā šī prakse ir jāņem vērā. Tādos gadījumos nevar prasīt tiesību
turētāju atļauju.

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Tiesību subjektiem vajadzētu būt 
iespējai 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. Tiesību subjekti šo 
priekšrocību nedrīkstētu izmantot 
ļaunprātīgi vai tādā veidā, kas apdraudētu 
attiecīgās mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas uzdevuma 
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efektivitāti. 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. 
Kolektīvā pārvaldījuma organizācijām 
būtu jāinformē tiesību subjekti par šo 
iespēju un jāļauj to izmantot pēc iespējas 
vienkāršāk. Visbeidzot, šai direktīvai 
nevajadzētu ietekmēt tiesību subjektu 
iespējas pārvaldīt savas tiesības 
individuāli, tostarp nekomerciāliem 
mērķiem.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāparedz atsaukšanas tiesības. Tomēr Eiropas Savienības Tiesa ir norādījusi, ka šādas 
tiesības nedrīkst apdraudēt mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju uzdevumu 
aizsargāt savu biedru intereses.

Grozījums Nr. 11
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 

(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. Saskaņā 
ar dalībvalstu tiesībām uzraudzības 
funkcija būtu jāpilda īpašai struktūrai, 
piemēram, uzraudzības padomei, vai 
valdei.
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organizācijas no pienākuma organizēt 
šādas uzraudzības funkcijas izveidi.

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Taisnīgi licencēšanas noteikumi ir 
īpaši svarīgi, lai nodrošinātu, ka lietotāji 
var licencēt darbus un citus 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 un nediskriminējoši
licencēšanas noteikumi un tiesību 
izmantošanas nosacījumi ir īpaši svarīgi, 
lai nodrošinātu, ka lietotāji var licencēt 
darbus un citus aizsargātus tiesību 
objektus, attiecībā uz kuriem mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
pārstāv tiesības, un lai nodrošinātu 
atlīdzības saņemšanu tiesību subjektiem.
Eiropas Savienības Tiesa ir vairākkārt 
lēmusi attiecībā uz atlīdzību par tiesību 
izmantošanu, tāpēc judikatūra šajā 
jautājumā būtu jākodificē. Mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām un lietotājiem licencēšanas 
sarunas vajadzētu veikt labticīgi. Mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām vajadzētu nekavējoties 
atbildēt uz lietotāju pieprasījumiem,
norādot informāciju, kas vajadzīga, lai 
piedāvātu licencēšanas nosacījumus. Tām 
licencēšanu vajadzētu piedāvāt saprātīgā 
termiņā, kam nevajadzētu būt ilgākam par 
90 dienām no pieprasījuma saņemšanas 
dienas vai dienas, kad saņemta mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas pieprasītā informācija. 
Piemērojamajiem tarifiem vajadzētu būt 
atbilstošiem, un tie būtu jāaprēķina,
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
kas atspoguļo jo īpaši tiesību 
izmantošanas veidu, apjomu un vērtību 
tirdzniecībā. Šos kritērijus vajadzētu 
nekavējoties darīt zināmus attiecīgajam 



PE510.562v01-00 14/64 PR\934456LV.doc

LV

lietotājam. 

Or. fr

Pamatojums

Referente ierosina kodificēt Eiropas Savienības Tiesas judikatūru attiecībā uz atlīdzību 
(tarifiem) par aizsargāto tiesību izmantošanu. Referente arī ierosina noteikt termiņu pušu 
sarunām, lai paātrinātu un atvieglotu licenču piešķiršanu.

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Lai atvieglotu mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
uzdevumu, lietotājiem pienācīgā termiņā 
vajadzētu iesniegt informāciju par tiesību 
izmantošanu, tiesību kategorijām, 
darbiem, darbu kategorijām vai citiem 
tiesību objektiem, ko pārstāv mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu, ka tiesību subjektiem 
ir iespēja uzraudzīt attiecīgo kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju darbības 
rezultātus un salīdzināt tos, kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām būtu 
jāpublisko gada pārredzamības ziņojums, 
kurā iekļauta salīdzināma revidēta finanšu 
informācija, kas attiecas uz kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju darbībām.
Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām arī būtu jāpublisko gada 

(20) Lai nodrošinātu, ka tiesību subjektiem 
ir iespēja uzraudzīt attiecīgo kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju darbības 
rezultātus un salīdzināt tos, kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām būtu 
jāpublisko gada pārredzamības ziņojums, 
kurā iekļauta salīdzināma revidēta finanšu 
informācija, kas attiecas uz kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju darbībām.
Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām arī būtu jāpublisko gada 



PR\934456LV.doc 15/64 PE510.562v01-00

LV

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.

īpašais ziņojums par sociālajiem, kultūras 
un izglītības pakalpojumiem paredzēto 
summu izmantojumu. Vajadzētu būt 
iespējai iepriekš minētos ziņojumus
publicēt kā daļu no dokumenta, 
piemēram, gada pārskata, vai atsevišķi. 
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.

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Komisijas Ieteikums 2005/737/EK 
veicināja jaunas normatīvās vides izveidi, 
kas labāk piemērota autortiesību un 
blakustiesību pārvaldījuma 
reglamentēšanai Savienības līmenī, lai 
nodrošinātu likumīgus mūzikas tiešsaistes 
pakalpojumus. Tajā atzīts, ka muzikālu 
darbu tiešsaistes izmantošanas laikmetā 
komerciālajiem lietotājiem ir vajadzīga 
licencēšanas politika, kas atbilst tiešsaistes 
vides visuresībai un attiecas uz daudzām 
teritorijām. Tomēr, ņemot vērā ieteikuma 
neobligāto raksturu, ar to nav bijis 
pietiekami, lai veicinātu plašāku 
daudzteritoriālu licencēšanu par muzikālu 
darbu tiešsaistes tiesībām un lai 
apmierinātu specifiskas prasības attiecībā 
uz daudzteritoriālo licencēšanu.

(23) Komisijas Ieteikums 2005/737/EK 
veicināja jaunas normatīvās vides izveidi, 
kas labāk piemērota autortiesību un 
blakustiesību pārvaldījuma 
reglamentēšanai Savienības līmenī, lai 
nodrošinātu likumīgus mūzikas tiešsaistes 
pakalpojumus. Tajā atzīts, ka muzikālu 
darbu tiešsaistes izmantošanas laikmetā 
komerciālajiem lietotājiem ir vajadzīga 
licencēšanas politika, kas atbilst tiešsaistes 
vides visuresībai un attiecas uz daudzām 
teritorijām. Tomēr ar to nav bijis 
pietiekami, lai veicinātu plašāku 
daudzteritoriālu licencēšanu par muzikālu 
darbu tiešsaistes tiesībām un lai 
apmierinātu specifiskas prasības attiecībā 
uz daudzteritoriālo licencēšanu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Noteikumu par kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju veikto daudzteritoriālo 
licencēšanu mērķi un efektivitāte būtu lielā 
mērā apdraudēti, ja tiesību subjektiem 
nebūtu iespēja īstenot savas tiesības, 
piešķirot daudzteritoriālas licences 
gadījumā, ja kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, kurai tie ir piešķīruši savas 
tiesības, nepiešķir vai nepiedāvā 
daudzteritoriālas licences un nevēlas arī 
pilnvarot to darīt citas kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas. Šā iemesla dēļ 
ir svarīgi, lai šādos apstākļos tiesību 
subjektiem būtu iespēja izmantot tiesības 
piešķirt daudzteritoriālas licences, ko 
pieprasa tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji 
paši vai cita persona vai personas, bez 
pienākuma atsaukt savas tiesības no 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas.

(32) Noteikumu par kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju veikto daudzteritoriālo 
licencēšanu mērķi un efektivitāte būtu lielā 
mērā apdraudēti, ja tiesību subjektiem 
nebūtu iespēja īstenot savas tiesības, 
piešķirot daudzteritoriālas licences 
gadījumā, ja kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, kurai tie ir piešķīruši savas 
tiesības, nepiešķir vai nepiedāvā 
daudzteritoriālas licences un nevēlas arī 
pilnvarot to darīt citas kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas. Šā iemesla dēļ 
ir svarīgi, lai šādos apstākļos tiesību 
subjektiem būtu iespēja izmantot tiesības 
piešķirt daudzteritoriālas licences, ko 
pieprasa tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji 
paši vai cita persona vai personas, anulējot 
atļauju šīs tiesības pārvaldīt vai atsaucot 
šīs tiesības no mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas.

Or. fr

Pamatojums

Jāsaglabā tiesību ekskluzivitāte.

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Tiešsaistes tirgus interesēs galvenās 
saistības attiecībā uz piekļuvi informācijai, 
datu apstrādi, rēķinu sagatavošanas un 
maksājumu iespējām ir jāpiemēro arī 
jebkurai struktūrai, kas pilnībā vai daļēji
pieder mantisko tiesību kolektīvā 

(33) Tiešsaistes tirgus interesēs galvenās 
saistības attiecībā uz daudzteritoriālo 
licencēšanu, piekļuvi informācijai, datu 
apstrādi, rēķinu sagatavošanu un 
maksājumu iespējām, mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
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pārvaldījuma organizācijai un kas piedāvā 
vai piešķir daudzteritoriālas licences par 
muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām.

savstarpējiem līgumiem par 
daudzteritoriālo licencēšanu, saistībām 
pārstāvēt citu mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju un piekļuvi 
daudzteritoriālai licencēšanai vajadzētu 
piemērot arī jebkurai struktūrai, kas tieši 
vai netieši pieder vai kuru pilnībā vai 
daļēji kontrolē mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija un kas piedāvā 
vai piešķir daudzteritoriālas licences par 
muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

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

(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
citiem tiesību subjektiem, ko pārstāv
kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kā arī 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, kuru vārdā tā pārvalda 
tiesības saskaņā ar pārstāvniecības 
līgumu. Ir lietderīgi arī nodrošināt, ka 
dalībvalstīm ir neatkarīgas, objektīvas un 
efektīvas strīdu izšķiršanas struktūras, kas 
spēj saprātīgā termiņā 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 
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(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.

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.

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) Dalībvalstīm nevajadzētu būt 
pienākumam izveidot jaunas strīdu 
izšķiršanas struktūras vai jaunas tiesas, 
lai nodrošinātu atbilstību šai direktīvai 
attiecībā uz strīdu izšķiršanu. 

Or. fr

Grozījums Nr. 20
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, 

(37) Turklāt dalībvalstīm būtu jānosaka 
atbilstīgas procedūras, ar kuru palīdzību 
iespējams iesniegt sūdzības pret mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, kas neievēro tiesību aktus,
uzraudzīt mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju darbības un 
attiecīgā gadījumā nodrošināt efektīvu, 
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kuras iestādes ir atbildīgas par sūdzību
procedūru un sankciju administrēšanu. Lai 
nodrošinātu, ka daudzteritoriālai 
licencēšanai piemērojamās prasības ir 
izpildītas, būtu jāparedz īpaši noteikumi 
par to īstenošanas uzraudzību. Lai to 
panāktu, būtu jāsadarbojas dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm un Eiropas 
Komisijai.

samērīgu un preventīvu sankciju 
noteikšanu. Dalībvalstīm vajadzētu noteikt, 
kuras iestādes ir atbildīgas par sūdzību
izskatīšanu, mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju darbību 
uzraudzību un sankciju piemērošanu. Lai 
nodrošinātu, ka daudzteritoriālai 
licencēšanai piemērojamās prasības ir 
izpildītas, būtu jāparedz īpaši noteikumi 
par to īstenošanas uzraudzību. Lai to 
panāktu, būtu jāsadarbojas dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm un Eiropas 
Komisijai.

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Dalībvalstīm nevajadzētu būt 
pienākumam izveidot jaunas kompetentās 
iestādes. Turklāt dalībvalstīm vajadzētu 
būt iespējai piemērot ex post vai ex ante 
kontroli. Kompetentajām iestādēm būtu 
jābūt objektīvām, un tām vajadzētu būt 
attiecīgai kompetencei un līdzekļiem, lai 
spētu pienācīgi veikt tām uzticēto 
uzdevumu.

Or. fr

Pamatojums

Jārespektē dalībvalstu daudzveidīgās tradīcijas un prakse saistībā ar mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbību uzraudzību. Tomēr direktīvai nebūs lietderīga 
iedarbība, ja kompetentās iestādes nav objektīvas un efektīvi neuzrauga mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbības.

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
40. a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs direktīvas un jo īpaši tās 
25. panta 5.a punkta īstenošanai, būtu 
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. 
Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 
16. februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu1.
__________________
1 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
40.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40b) Attiecīgo īstenošanas aktu 
pieņemšanai būtu jāizmanto pārbaudes 
procedūra, jo šie akti ir vispārēji 
īstenošanas akti.

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var nolemt, ka II un IV 
sadaļu, izņemot 36. un 40. pantu, piemēro 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, kas reģistrētas ārpus 



PR\934456LV.doc 21/64 PE510.562v01-00

LV

Eiropas Savienības un veic darbības to 
teritorijā.

Or. fr

Pamatojums

Jānosaka augstāks regulējuma līmenis visām mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, kas darbojas ES.

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgos II un IV sadaļas noteikumus, 
izņemot 36. un 40. pantu, piemēro to 
struktūru darbībām, ko tieši vai netieši 
kontrolē vai kuras pilnībā vai daļēji pieder 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, ja šīs darbības ietilpst 
minēto sadaļu darbības jomā un tās veic 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija.

Or. fr

Pamatojums

Jārespektē direktīvas lietderīgā iedarbība. Šis grozījums skar darbības, ko veic mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju izveidotas filiāles vai citas struktūras ar jebkādu 
juridisko statusu, piemēram, fondi. Ja šīs struktūras veic darbības, kas ietilpst II un 
IV sadaļas darbības jomā, piemēram, iegulda tiesību ieņēmumus, arī tām jāpiemēro attiecīgie 
minēto sadaļu noteikumi.

Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas III sadaļu un IV sadaļas 36. un 
40. pantu nepiemēro mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, 
kas raidorganizācijai brīvprātīgi piešķir 
daudzteritoriālas licences par muzikālu 
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darbu tiešsaistes tiesībām attiecībā uz 
pakalpojumiem, kas papildina minētās 
raidorganizācijas bezsaistē sniegtos
pakalpojumus.

Or. fr

Pamatojums

Direktīvas 2. pantā ir jāiekļauj atkāpe, kas noteikta 33. pantā. Patlaban raidorganizāciju 
darbība ir cieši saistīta ar attāluma apsvērumiem, un tām ir jādod iespēja vērsties mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijā saistībā ar tiešsaistes pakalpojumiem, kas 
papildina bezsaistē piedāvātos pakalpojumus. Visbeidzot, referente precizē, ka citās ES 
iniciatīvās īpaša uzmanība jāvelta audiovizuālās nozares problēmām.

Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
3. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) "mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija" ir organizācija, 
kura ir pilnvarota ar likumu vai kuru ar 
tiesību nodošanas, licences vai jebkuru citu 
līgumu ir pilnvarojuši vairāki tiesību 
subjekti, un kuras vienīgais vai galvenais 
darbības mērķis ir 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 ir pārvaldīt autortiesības 
vai blakustiesības, un kura ir:

a) tās biedru īpašumā vai kontrolē, vai
b) bezpeļņas organizācija;

Or. fr

Pamatojums

Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju juridiskais statuss dalībvalstīs atšķiras. 
Definīcijā jāaptver visi iespējamie gadījumi.

Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
3. pants – b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) "tiesību subjekts" ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas nav mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija un 
kam pieder autortiesības vai blakustiesības, 
vai kam saskaņā ar līgumu par tiesību 
izmantošanu ir tiesības uz daļu no tiesību 
ieņēmumiem no jebkurām tiesībām, ko 
pārvalda mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija;

b) „tiesību subjekts” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas nav mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija un 
kam pieder autortiesības vai blakustiesības, 
vai kam saskaņā ar līgumu par tiesību 
izmantošanu vai likumu ir tiesības uz daļu 
no tiesību ieņēmumiem no jebkurām 
tiesībām, ko pārvalda mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija;

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 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, kas atbilst kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas dalības 
prasībām un ko tā ir uzņēmusi;

Or. fr

Pamatojums

Tiesību subjekts var atbilst mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas dalības 
prasībām, tomēr nebūt tās biedrs.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „direktors" ir jebkurš mantisko tiesību e) „direktors” ir jebkura fiziska persona, 
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kolektīvā pārvaldījuma organizācijas
rīkotājdirektors, jebkurš valdes, vadības 
vai uzraudzības padomes loceklis;

kura saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas statūtiem ir:
a) mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas valdes loceklis vai
b) vadības vai uzraudzības padomes 
loceklis;

Or. fr

Pamatojums

Vienlīdz jārespektē gan duālas sistēmas, kurā ietilpst uzraudzības padome, gan vienotas 
sistēmas, kurās ietilpst valde.

Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
3. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) „administratīvās maksas” ir summas, ko
iekasē kolektīvā pārvaldījuma organizācija, 
lai segtu tās sniegto autortiesību un 
blakustiesību pārvaldījuma pakalpojumu 
izmaksas;

g) „administratīvās maksas” ir summas, ko 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija iekasē
vai atskaita no tiesību ieņēmumiem vai no 
ienākumiem no ieguldījumiem, lai segtu 
tās sniegto autortiesību un blakustiesību 
pārvaldījuma pakalpojumu izmaksas;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
3. pants – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) “lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas nedarbojas kā patērētājs un 
kas veic darbības, kurām nepieciešama 
tiesību subjektu atļauja un par kurām ir 
jāatlīdzina tiesību subjektiem vai jāizmaksā 
vai kompensācija;

i) „lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas veic darbības, kurām 
nepieciešama tiesību subjektu atļauja un 
par kurām ir jāatlīdzina tiesību subjektiem 
vai jāizmaksā tiem kompensācija, un kas 
nerīkojas kā patērētājs, proti, nolūkos, kas 
nav saistīti ar tās profesionālo darbību vai 
komercdarbību;
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Or. fr

Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
3. pants – j punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) "repertuārs" ir darbi vai cits aizsargāts 
tiesību objekts, attiecībā uz kuru mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
pārvalda tiesības;

j) „repertuārs” ir darbi, darbu veidi vai cits 
aizsargāts tiesību objekts, attiecībā uz kuru 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija pārvalda tiesības;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
3. pants – m punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) "mūzikas tiešsaistes pakalpojums" ir
informācijas sabiedrības pakalpojums 
Direktīvas 98/34/EK 1. panta 2. punkta 
nozīmē, kura sniegšanai nepieciešama 
muzikālo darbu licencēšana.

m) „mūzikas tiešsaistes pakalpojums” ir 
pakalpojums Direktīvas 98/34/EK 1. panta 
2. punkta nozīmē, kura sniegšanai 
nepieciešama muzikālo darbu licencēšana.

Or. fr

Grozījums Nr. 35
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 

2. Tiesību subjektiem ir tiesības atļaut pēc 
savas izvēles izraudzītajai mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
pārvaldīt tiesības, tiesību kategorijas, 
darbus vai darbu veidus un citus tiesību 
objektus pēc to izvēles, attiecībā uz to 
izvēlētajām dalībvalstīm, neatkarīgi no 
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vai tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas uzturēšanās vai 
uzņēmējdarbības dalībvalsts vai 
valstspiederības.

tiesību subjekta vai tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas mītnes vai 
uzņēmējdarbības dalībvalsts vai 
valstspiederības. Mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
biedru pilnsapulce saskaņā ar 7. pantu 
pieņem lēmumu par to, kuras tiesības, 
tiesību kategorijas, darbus, darbu veidus 
vai citus aizsargātus tiesību objektus var 
pārvaldīt.
Šādā lēmumā ņem vērā tiesību subjektu 
personisko brīvību rīkoties ar saviem 
darbiem un citiem tiesību objektiem, 
brīvību izvēlēties mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju, kas 
pārvaldītu to tiesības, kā arī attiecīgās 
kultūras nozares īpatnības un saistības, 
kas jāuzņemas tiesību turētājiem, lai 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija varētu efektīvi pildīt savu 
uzdevumu.

Or. fr

Pamatojums

Ir jānorāda tiesību subjektu brīvība izvēlēties mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju, kas pārvaldītu to tiesības. Šī brīvība nevar būt absolūta; ir jāņem vērā citi 
faktori, piemēram, attiecīgā kultūras nozare. Turklāt Eiropas Savienības Tiesa ir norādījusi, 
ka mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas var tiesību subjektiem prasīt 
uzņemties saistības, ja tas ir nepieciešams tām uzticētā uzdevuma veikšanai.

Grozījums Nr. 36
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 

3. Tiesību subjektiem ir tiesības anulēt 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
piešķirto atļauju pārvaldīt tiesības, tiesību 
kategorijas, darbus vai darbu veidus un 
citus tiesību objektus vai atsaukt no 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
jebkādas tiesības, tiesību kategorijas, 
darbus vai darbu veidus un citus tiesību 
objektus pēc izvēles attiecībā uz 
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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.

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 beigās.

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atļaujas anulēšana vai atsaukšana 
neietekmē to licenču derīgumu, ko 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas piešķīrušas pirms atļaujas 
anulēšanas vai atsaukuma spēkā stāšanās 
dienas. 

Or. fr

Grozījums Nr. 38
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 kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai, un ka jebkura 
šāda piekrišana tiek apliecināta 
dokumentāri.

Or. fr
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Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija informē tiesību subjektus par 
to tiesībām saskaņā ar 1. līdz 6. punktu, 
pirms saņem no tiem atļauju pārvaldīt 
jebkādas tiesības vai tiesību kategorijas vai 
darbu veidus un citus tiesību objektus.

Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija informē tiesību subjektus par 
to tiesībām saskaņā ar 1. līdz 6. punktu, 
pirms saņem no tiem atļauju pārvaldīt 
jebkādas tiesības vai tiesību kategorijas, 
darbus vai darbu veidus un citus tiesību 
objektus.

Or. fr

Grozījums Nr. 40
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 procesā ir
proporcionāla.

Or. fr

Pamatojums

Dažādu kategoriju tiesību subjektu proporcionāla pārstāvība nodrošinās labu pārvaldību, kas 
ir visu interesēs.

Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
biedru pilnsapulces tiek organizētas 
saskaņā ar 2. līdz 8. punktā izklāstītajiem 
noteikumiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
biedru pilnsapulces tiek organizētas 
saskaņā ar 2. līdz 8. punktā izklāstītajiem 
noteikumiem. Ja mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai tās 
juridiskās formas dēļ nav biedru 
pilnsapulces, dalībvalstis var nolemt 3. 
līdz 6. punktā minētās kompetences 
piešķirt struktūrai, kas veic uzraudzības 
funkciju.

Or. fr

Pamatojums

Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas var būt izveidotas uz dažādu juridisko 
formu pamata, un tām var nebūt biedru pilnsapulces.

Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiesību subjektiem pienākošos summu 
sadales politika, izņemot tad, ja 
pilnsapulce nolemj šo lēmumu deleģēt 
struktūrai, kas pilda uzraudzības 
funkciju;

a) vispārējā tiesību subjektiem pienākošos 
summu sadales politika;

Or. fr

Pamatojums

Biedru pilnsapulcei jānosaka pamatnostādnes. Parasto pārvaldību veic citas struktūras.

Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
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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;

b) vispārējā politika attiecībā uz to tiesību 
subjektiem pienākošos summu
izmantojumu, kuras nav iespējams sadalīt, 
kā minēts 12. panta 2. punktā;

Or. fr

Pamatojums

Ar šo noteikumu uzlabo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pārredzamību, 
un tam arī turpmāk jābūt pilnsapulces prerogatīvai.

Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vispārīgā ieguldījumu politika saistībā ar 
tiesību ieņēmumiem, tostarp attiecībā uz 
aizdevumu piešķiršanu vai nodrošinājuma 
vai garantijas sniegšanu aizdevumiem;

c) vispārējā ieguldījumu politika saistībā ar 
tiesību ieņēmumiem un riska pārvaldību;

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) noteikumi par atskaitījumiem no tiesību 
ieņēmumiem.

d) noteikumi par atskaitījumiem no tiesību 
ieņēmumiem un ienākumiem, kas gūti no 
ieguldījumiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) visu kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas veikto nekustamā īpašuma 
iegādes darījumu apstiprināšana;

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) filiāļu izveides, citu struktūru iegādes, 
citu uzņēmumu akciju vai tiesību citos 
uzņēmumos iegādes vai apvienošanās un 
alianses darbību apstiprināšana;

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dc) aizdevumu ņemšanas, aizdevumu 
piešķiršanas un nodrošinājuma vai 
garantiju sniegšanas aizdevumiem 
apstiprināšana;

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – dd apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dd) to tiesību, tiesību kategoriju, darbu, 
darbu veidu vai citu aizsargāto tiesību 
objektu noteikšana, ko var pārvaldīt 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija.

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Pilnvaras pieņemt lēmumus saskaņā 
ar 4. punktu un 5. punkta da), db) un dc) 
apakšpunktu var atsevišķos gadījumos vai 
statūtos noteiktā kārtībā deleģēt 
struktūrai, kas veic uzraudzības funkciju 
saskaņā ar 8. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 51
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 mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
darbības, vismaz lemjot par revidenta 
iecelšanu un atcelšanu un par ikgadējā
pārredzamības ziņojuma apstiprināšanu.

Or. fr

Pamatojums

Revidents savu uzdevumu veic pilnībā neatkarīgi, un viņa ziņojumu nav jāapstiprina mantisko 
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tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas struktūrai.

Grozījums Nr. 52
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 par pilnvaroto personu, 
kas attiecīgā biedra vārdā drīkst apmeklēt 
pilnsapulces un balsot tajās, ja vien 
nepastāv interešu konflikts. Pilnvarotā 
persona nevar būt fiziska vai juridiska 
persona, kas ir citā tiesību subjektu 
kategorijā.
Dalībvalstis var mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām atļaut 
ierobežot vienai un tai pašai fiziskai vai 
juridiskai personai piešķirto pilnvarojumu 
skaitu.

Or. fr

Pamatojums

Pārstāvība ir jāatļauj, taču ir jāizvairās no interešu konfliktiem. Tāpēc referente ierosina 
aizliegt pilnvarojumu piešķiršanu dažādu kategoriju tiesību subjektiem. Tāpat ir arī 
jāierobežo pilnvarojumu skaits, lai izvairītos no ļaunprātīgas izmantošanas.

Grozījums Nr. 53
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 

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 
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organizācijas biedru pārstāvība struktūrā, 
kas pilda šo funkciju, ir godīga un 
līdzsvarota, lai tiktu nodrošināta to efektīva 
līdzdalība.

organizācijas biedru pārstāvība struktūrā, 
kas pilda šo funkciju, ir proporcionāla, lai 
tiktu nodrošināta to efektīva līdzdalība.

Or. fr

Pamatojums

Dažādu tiesību subjektu kategoriju proporcionāla pārstāvība struktūrā, kas pilda uzraudzības 
funkciju, ir garantija pārredzamākai darbībai, kas ir visu biedru interesēs.

Grozījums Nr. 54
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apstiprināt visus kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas veiktos 
nekustamā īpašuma iegādes darījumus;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstiprināt filiāļu izveidi, citu 
uzņēmumu iegādi, citu uzņēmumu akciju 
vai tiesību citos uzņēmumos iegādi, 
apvienošanās un alianses;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apstiprināt aizdevumu ņemšanu, 
aizdevumu piešķiršanu un nodrošinājuma 
vai garantiju sniegšanu aizdevumiem.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 57
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) īstenot pilnvaras, ko tai deleģējusi 
biedru pilnsapulce.

Or. fr

Pamatojums

Pilnsapulce ir struktūra, kurai jāīsteno daudz pilnvaru. Lai nodrošinātu mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju efektīvu darbību un ņemtu vērā dažādus iespējamos 
organizācijas veidus, dažas pilnvaras ir jādeleģē 8. pantā minētajai struktūrai.

Grozījums Nr. 58
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šajā pantā minētās pilnvaras saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem var īstenot valde, 
vadība vai uzraudzības padome.

Or. fr

Pamatojums

Eiropā pastāv vienoti modeļi (valde) vai duāli modeļi (valde un uzraudzības padome). 
Direktīvai ir jānodrošina abu šo modeļu līdzāspastāvēšana.
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Grozījums Nr. 59
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. fr

Grozījums Nr. 60
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka personas, 
kuras faktiski vada mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju, un tās 
direktori, izņemot tos direktorus, kuri 
īsteno uzraudzības funkciju, to dara 
pareizi un piesardzīgi, izmantojot pareizas 
administratīvās un grāmatvedības 
procedūras un iekšējās kontroles 
mehānismus.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas garantētu, ka personas, 
kuras faktiski vada mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju, un tās 
direktori to dara pareizi un piesardzīgi, 
izmantojot pareizas administratīvās un 
grāmatvedības procedūras un iekšējās 
kontroles mehānismus.

Personas, kuras faktiski vada mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju, saprātīgā termiņā pieņem 
lēmumus par licencēšanas nosacījumiem 
un līgumu slēgšanu.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāpaātrina lēmumu pieņemšana licencēšanas jomā. Referente nevēlas noteikt konkrētu 
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termiņu, jo tas atkarībā no nozares varētu izrādīties pārāk garš vai īss, taču referente norāda, 
ka šim termiņam ir jābūt saprātīgam. 

Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām juridiski ir saistošs 1. punktā 
paredzētais pienākums.

Grozījums Nr. 61
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka personas, kuras 
faktiski vada mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju, un tās direktori, 
izņemot tos direktorus, kuri īsteno 
uzraudzības funkciju, izstrādā procedūras, 
lai izvairītos no interešu konfliktiem.
Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai ir procedūras, lai konstatētu, 
pārvaldītu, uzraudzītu un atklātu interešu 
konfliktus un tādējādi nepieļautu, ka tie 
kaitē organizācijas biedru interesēm.

Dalībvalstis nodrošina, ka personas, kuras 
faktiski vada mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju, un tās direktori 
izstrādā procedūras, lai izvairītos no 
interešu konfliktiem. Mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai ir 
procedūras, lai konstatētu, pārvaldītu, 
uzraudzītu un atklātu interešu konfliktus un 
tādējādi nepieļautu, ka tie kaitē 
organizācijas biedru interesēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas tiesību ieņēmumu iekasēšanu 
un pārvaldību veic rūpīgi.

1. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas tiesību ieņēmumu 
iekasēšanu, pārvaldību un sadali veic 
rūpīgi.

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas pārvalda un nošķir tiesību 
ieņēmumus un ieņēmumus no 
ieguldījumiem atsevišķi no saviem 
aktīviem, ienākumiem, kas gūti no 
pārvaldījuma pakalpojumiem, un 
ienākumiem no jebkādām citām darbībām.

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas pārvalda tiesību ieņēmumus 
un ienākumus no ieguldījumiem, tostarp 
procentu ienākumus, atsevišķi no saviem 
aktīviem, ienākumiem, kas gūti no 
pārvaldījuma pakalpojumiem, un 
ienākumiem no jebkādām citām darbībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 64
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Tiesību ieņēmumus un ienākumus no 
ieguldījumiem, tostarp procentu 
ienākumus, var izmantot administratīvo 
izmaksu atskaitīšanas nolūkā tikai ar 
pilnsapulces lēmumu atbilstīgi 7. panta 
5. punkta d) apakšpunktam.

Or. fr

Grozījums Nr. 65
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām šos tiesību ieņēmumus un 
ienākumus no ieguldījumiem, tostarp 
procentu ienākumus, nav atļauts izmantot 
savām vajadzībām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 66
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja, kamēr tiesību subjektiem pienākošos 
summu sadale vēl nav notikusi, mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
iegulda tiesību ieņēmumus un jebkādus 
ienākumus no ieguldījumiem, tā rīkojas 
saskaņā ar vispārējo ieguldījumu politiku, 
kas minēta 7. panta 5. punkta 
c) apakšpunktā, un ar šādiem noteikumiem:

4. Ja, kamēr tiesību subjektiem pienākošos 
summu sadale vēl nav notikusi, mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
iegulda tiesību ieņēmumus un jebkādus 
ienākumus no ieguldījumiem, tā rīkojas
biedru labākajās interesēs saskaņā ar 
vispārējo ieguldījumu politiku, kas minēta 
7. panta 5. punkta c) apakšpunktā, un ar 
šādiem noteikumiem:

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) aktīvus iegulda tā, lai izvairītos no 
jebkāda iespējama interešu konflikta;

Or. fr

Grozījums Nr. 68
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 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka nolīgumos, 
kas reglamentē kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas attiecības ar tās biedriem un 
tiesību subjektiem, ir noteikti 19. panta e) 
un f) punktā minētie atskaitījumi, ko



PE510.562v01-00 40/64 PR\934456LV.doc

LV

tiesību ieņēmumiem. piemēro tiesību ieņēmumiem un 
ienākumiem no ieguldījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atskaitījumiem ir jābūt samērīgiem 
attiecībā pret pakalpojumiem, ko 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija sniedz tiesību subjektiem, 
tostarp attiecīgā gadījumā — 2. punktā 
minētajiem pakalpojumiem, un tos 
nosaka, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem. 

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Pirms tiesību subjektu uzņem par 
biedru, mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas dara zināmus 
noteikumus par atskaitījumiem, ko 
piemēro tiesību ieņēmumiem un 
ienākumiem no ieguldījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
regulāri un rūpīgi sadala un izmaksā 
summas visiem tiesību subjektiem, kurus tā 
pārstāv. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija veic šādas 
sadales un maksājumus ne vēlāk kā 12
mēnešus pēc tā finanšu gada beigām, kurā 
tikuši gūti tiesību ieņēmumi, ja vien šā 
termiņa ievērošanu nekavē objektīvi 
iemesli, kas jo īpaši saistīti ar lietotāju 
iesniegtajiem paziņojumiem, tiesību vai 
tiesību subjektu identificēšanu vai 
informācijas par darbiem un citiem tiesību 
objektiem attiecināšanu uz tiesību 
subjektiem. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija šādas sadales un 
maksājumus veic precīzi, nodrošinot 
vienlīdzīgu attieksmi pret visu kategoriju 
tiesību subjektiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
regulāri un rūpīgi sadala un izmaksā 
summas visiem tiesību subjektiem, kurus tā 
pārstāv. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija veic šādas 
sadales un maksājumus ne vēlāk kā sešus
mēnešus pēc tā finanšu gada beigām, kurā 
tikuši gūti tiesību ieņēmumi, ja vien šā 
termiņa ievērošanu nekavē objektīvi 
iemesli, kas jo īpaši saistīti ar lietotāju 
iesniegtajiem paziņojumiem, tiesību vai 
tiesību subjektu identificēšanu vai 
informācijas par darbiem un citiem tiesību 
objektiem attiecināšanu uz tiesību 
subjektiem. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija šādas sadales un 
maksājumus veic precīzi, nodrošinot 
vienlīdzīgu attieksmi pret visu kategoriju 
tiesību subjektiem.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas ierosinātais termiņš ir ļoti ilgs. Referente nosaka īsāku termiņu un norāda, ka šis 
jaunais termiņš var ilgt līdz 18 mēnešiem pēc tiesību ieņēmumu gūšanas dienas.

Grozījums Nr. 72
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. 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 

2. Ja tiesību subjektiem pienākošās 
summas nav bijis iespējams sadalīt trīs
gadus pēc tā finanšu gada beigām, kurā
gūti tiesību ieņēmumi, un ja mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
ir veikusi visus vajadzīgos pasākumus, lai 
identificētu un atrastu tiesību subjektus,
biedru pilnsapulce lemj par attiecīgo 
summu izmantojumu saskaņā ar 7. panta 
5. punkta b) apakšpunktu.
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7. panta 5. punkta b) apakšpunktu, 
neskarot tiesību subjekta tiesības pieprasīt 
šīs summas no kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 73
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesību subjektiem ir tiesības prasīt atgūt 
šīs summas tādā termiņā un ievērojot tādu 
kārtību, kā paredzēts piemērojamajos 
valsts tiesību aktos.

Or. fr

Grozījums Nr. 74
Direktīvas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Licencēšana Licencēšana un tiesību izmantošanas 
nosacījumi

Or. fr

Pamatojums

Tiesību subjekti ne vienmēr piešķir licences aizsargāto darbu izmantošanai.

Grozījums Nr. 75
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 1. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
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organizācijas un lietotāji labticīgi ved 
sarunas par tiesību licencēšanu, tostarp
sniedz visu nepieciešamo informāciju par 
saviem attiecīgajiem pakalpojumiem.

organizācijas un lietotāji labticīgi ved 
sarunas par tiesību licencēšanu. Tie sniedz 
visu nepieciešamo informāciju par saviem 
attiecīgajiem pakalpojumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 76
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 
objektīviem un nediskriminējošiem
kritērijiem. Attiecībā uz citiem 
pakalpojumu veidiem, jo īpaši tiešsaistes 
pakalpojumiem, mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, 
kas piešķir tiesību licences, netiek prasīts 
izmantot licencēšanas noteikumus, par 
kuriem tā ir vienojusies ar lietotāju, ja 
lietotājs sniedz jauna veida pakalpojumu, 
kas ir bijis pieejams sabiedrībai mazāk kā 
trīs gadus.

Or. fr

Pamatojums

Referente ierosina 32. pantu pārcelt uz 15. panta 2. punktu un paplašināt tā darbības jomu, 
attiecinot to uz visām nozarēm, kā arī tiešsaistes un bezsaistes pakalpojumiem. Ir jāveicina 
jaunu pakalpojumu ieviešana tirgū.

Grozījums Nr. 77
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.

Piemērojamie tarifi ir atbilstoši, un tos 
aprēķina, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kas atspoguļo jo īpaši tiesību 
izmantošanas apjomu, veidu un vērtību 
tirdzniecībā.
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Or. fr

Pamatojums

Referente ierosina kodificēt Eiropas Savienības Tiesas judikatūru.

Grozījums Nr. 78
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgajam lietotājam nekavējoties 
paziņo kritērijus, pēc kuriem var 
aprēķināt šā punkta otrajā daļā minētos 
tarifus.

Or. fr

Grozījums Nr. 79
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas nekavējoties atbild uz 
lietotāju pieprasījumiem un norāda 
informāciju, kas vajadzīga, lai piedāvātu 
licencēšanas nosacījumus. Mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas piedāvā licencēšanu 
saprātīgā termiņā, kas nevar būt ilgāks 
par 90 dienām no pieprasījuma 
saņemšanas dienas vai dienas, kad 
saņemta mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas pieprasītā 
informācija.

Or. fr

Pamatojums

Kaut arī dalībvalstīm tiek paredzēta rīcības brīvība, ir jānosaka termiņš mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju un lietotāju sarunām.
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Grozījums Nr. 80
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.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka 39. pantā 
minētās kompetentās iestādes ievēro 2. un 
3. punktā noteiktās prasības. 

Or. fr

Grozījums Nr. 82
Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Lietotāju pienākumi

Dalībvalstis nodrošina, ka lietotāji 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām saprātīgā termiņā sniedz 
visu informāciju par tiesību izmantošanu, 
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tiesību kategorijām, darbiem, darbu 
veidiem vai citiem tiesību objektiem, ko 
tās pārstāv, un kas vajadzīga tiesību 
ieņēmumu iekasēšanai un sadalīšanai.

Or. fr

Pamatojums

Ir jānosaka lietotājiem pienākums sniegt informāciju, lai mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas spētu rīkoties atbilstoši šīs direktīvas prasībām.

Grozījums Nr. 83
Direktīvas priekšlikums
16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesību subjektiem sniegtā informācija par 
to tiesību pārvaldījumu

Biedriem sniedzamā informācija par to 
tiesību pārvaldījumu

Or. fr

Grozījums Nr. 84
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 kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, kura saņēmusi pienācīgi 
pamatotu pieprasījumu, elektroniskā veidā 
un bez nepamatotas kavēšanās dara 
pieejamu turpmāk norādīto informāciju
jebkuram tiesību subjektam, kura tiesības 
tā pārstāv, jebkurai kolektīvā pārvaldījuma
organizācijai, kuras vārdā tā pārvalda 
tiesības saskaņā ar pārstāvniecības līgumu, 
vai jebkuram lietotājam:

Or. fr
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Grozījums Nr. 85
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 86
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 pienācīgi 
pamatota 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 87
Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) noteikumi par tiesību subjektiem 
pienākošos summu sadali;

d) vispārējā tiesību subjektiem pienākošos 
summu sadales politika;
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Or. fr

Grozījums Nr. 88
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) noteikumi par administratīvajām 
maksām;

e) noteikumi par administratīvajām 
maksām un atskaitījumiem no 
ienākumiem, kas gūti no ieguldījumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) vispārējā politika attiecībā uz summu 
izmantojumu saskaņā ar 12. panta 
2. punktu;

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka to, vai 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija ievēro šīs prasības, var reāli 
izvērtēt 39. pantā minētās kompetentās 
iestādes.

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Skatīt 40. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 91
Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tā bez nepamatotas kavēšanās ņem vērā 
visas izmaiņas informācijā, kas aprakstīta 
a) apakšpunktā,

d) tā bez nepamatotas kavēšanās ņem vērā 
visas izmaiņas informācijā, kas aprakstīta 
a) un b) apakšpunktā;

Or. fr

Grozījums Nr. 92
Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, kas piešķir daudzteritoriālas 
licences par muzikālu darbu tiešsaistes 
tiesībām, ar elektroniskiem līdzekļiem 
sniedz mūzikas tiešsaistes pakalpojumu 
sniedzējiem, tiesību subjektiem un citām 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām aktualizētu informāciju, kas 
ļauj identificēt tās pārstāvēto mūzikas 
tiešsaistes repertuāru. Tajā ietilpst 
informācija par pārstāvētajiem 
muzikālajiem darbiem, pārstāvētajām 
tiesībām (pilnībā vai daļēji) un par 
pārstāvētajām dalībvalstīm.

1. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, kas piešķir daudzteritoriālas 
licences par muzikālu darbu tiešsaistes 
tiesībām, ar elektroniskiem līdzekļiem 
sniedz mūzikas tiešsaistes pakalpojumu 
sniedzējiem, biedriem un citām mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām aktualizētu informāciju, kas 
ļauj identificēt tās pārstāvēto mūzikas 
tiešsaistes repertuāru. Tajā ietilpst 
informācija par:

a) pārstāvētajiem muzikālajiem darbiem, 
jo īpaši izpildītāja vārds (nosaukums) un 
ieraksta nosaukums,
b) pilnībā vai daļēji pārstāvētajām 
tiesībām un
c) pārstāvētajām dalībvalstīm.
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(Komisijas teksta 23. panta 1. punkta beigu daļa Parlamenta grozījumā ir pārveidota par a) 
līdz c) apakšpunktu).

Or. fr

Grozījums Nr. 93
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.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Referente ir iekļāvusi jaunu pantu par personas datu aizsardzību, kurš attiecas uz datu 
apstrādi, ko veic, piemērojot šo direktīvu.

Grozījums Nr. 94
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija var ieviest standarta 
veidlapas 2. punktā paredzētajām 
ziņošanas metodēm un 3. punktā 
minētajiem rēķinu formātiem. Attiecīgos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
41.b panta 2. punktā paredzēto pārbaudes 
procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Jādod iespēja Eiropas Komisijai pieņemt īstenošanas aktus, lai ieviestu standarta veidlapas 



PR\934456LV.doc 51/64 PE510.562v01-00

LV

ziņojumiem par tiesību izmantošanu, kā arī rēķinus, ko nosūta lietotājiem.

Grozījums Nr. 95
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 
neekskluzīvs raksturs. Pilnvarotā mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
pārvalda minētās tiešsaistes tiesības 
saskaņā ar nediskriminējošiem 
noteikumiem.

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 
neekskluzīvs raksturs. Pilnvarotā mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
pārvalda minētās tiešsaistes tiesības 
saskaņā ar nediskriminējošiem 
noteikumiem. Pilnvarotā mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
piedāvā licences ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, kādus piemēro attiecībā uz 
savu repertuāru.

Or. fr

Pamatojums

Jāprecizē tiesību pārvaldījuma nediskriminējošais raksturs, uzsverot, ka licenču 
nosacījumiem ir jābūt vienādiem.

Grozījums Nr. 96
Direktīvas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja vienu 
gadu pēc šīs direktīvas transponēšanas 
datuma kāda mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija nepiešķir vai 
nepiedāvā piešķirt daudzteritoriālas 
licences par muzikālo darbu tiešsaistes 
tiesībām vai neļauj citai kolektīvā 

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

pārvaldījuma organizācijai šajā nolūkā 
pārstāvēt attiecīgās tiesības, tiesību 
subjekti, kuri ir pilnvarojuši attiecīgo 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
pārstāvēt to muzikālo darbu tiešsaistes 
tiesības, var anulēt savu atļauju pārvaldīt 
minētās tiesības vai tās atsaukt, lai 
piešķirtu daudzteritoriālas licences savām 
muzikālo darbu tiešsaistes tiesībām paši vai 
ar jebkuras kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas starpniecību, kura atbilst šīs 
sadaļas noteikumiem, vai ar jebkuras citas 
to pilnvarotas personas starpniecību.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāsaglabā tiesību ekskluzīvais raksturs.

Grozījums Nr. 97
Direktīvas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktu, 
22., 23., 24., 25., 26., 27., 32. un 36. pantu 
piemēro arī struktūrām, kas pilnībā vai 
daļēji ir mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju īpašumā un kas 
piedāvā vai piešķir daudzteritoriālas 
licences par muzikālo darbu tiešsaistes 
tiesībām.

Direktīvas 18. panta 1. punkta a) un 
c) apakšpunktu, 21., 22., 23., 24., 25., 26., 
27., 28., 29., 30. un 36. pantu piemēro arī 
struktūrām, kas pilnībā vai daļēji ir 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju īpašumā vai tiešā vai netiešā 
kontrolē un kas piedāvā vai piešķir 
daudzteritoriālas licences par muzikālo 
darbu tiešsaistes tiesībām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 98
Direktīvas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. pants svītrots
Licencēšanas noteikumi attiecībā uz 

tiešsaistes pakalpojumiem
Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai, kas piešķir 
daudzteritoriālas licences par muzikālo 
darbu tiešsaistes tiesībām, netiek prasīts 
izmantot licencēšanas noteikumus, par 
kuriem tā ir vienojusies ar mūzikas 
pakalpojumu sniedzēju, kā precedentu 
citiem pakalpojumu veidiem, ja mūzikas 
tiešsaistes pakalpojumu sniedzējs sniedz 
jauna veida pakalpojumu, kas ir bijis 
pieejams sabiedrībai mazāks kā trīs 
gadus.

Or. fr

Pamatojums

Šis pants ir iekļauts 15. pantā.

Grozījums Nr. 99
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 
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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. fr

Pamatojums

Skatīt 2. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 100
Direktīvas priekšlikums
34. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Strīdu izšķiršana biedriem un tiesību 
subjektiem

Sūdzību procedūras

Or. fr

Grozījums Nr. 101
Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas saviem biedriem un tiesību 
subjektiem dara pieejamas efektīvas un 
savlaicīgas sūdzību un strīdu izšķiršanas 
procedūras, jo īpaši saistībā ar atļauju 
pārvaldīt tiesības, tiesību anulēšanu vai 
atsaukšanu, dalības noteikumiem, tiesību 
subjektiem pienākošos summu iekasēšanu, 
atskaitījumiem un sadali.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas saviem biedriem, tiesību 
subjektiem un kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, kuru vārdā tās pārvalda 
tiesības saskaņā ar pārstāvniecības 
līgumiem, dara pieejamas efektīvas un 
savlaicīgas sūdzību un strīdu izšķiršanas 
procedūras, jo īpaši saistībā ar atļauju 
pārvaldīt tiesības, tiesību anulēšanu vai 
atsaukšanu, dalības noteikumiem, tiesību 
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subjektiem pienākošos summu iekasēšanu, 
atskaitījumiem un sadali.

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Direktīvas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas rakstiski atbild uz sūdzībām, 
ko iesnieguši to biedri vai tiesību subjekti.
Ja kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
noraida sūdzību, tā norāda iemeslus.

2. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas rakstiski atbild uz sūdzībām, 
ko iesnieguši to biedri, tiesību subjekti vai 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, 
kuru vārdā tās pārvalda tiesības saskaņā 
ar pārstāvniecības līgumiem. Ja kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija noraida sūdzību, 
tā norāda iemeslus.

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Direktīvas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pusēm netiek liegts izmantot un 
aizstāvēt savas tiesības, iesniedzot prasību 
tiesā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 104
Direktīvas priekšlikums
35. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Strīdu izšķiršana lietotājiem Alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras
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Or. fr

Grozījums Nr. 105
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 var paredzēt, ka strīdus, kas 
sakarā ar šīs direktīvas piemērošanu 
radušies starp mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām, mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju biedriem, tiesību subjektiem 
vai lietotājiem, iesniedz izskatīšanai 
alternatīvā strīdu izšķiršanas procedūrā, 
kas ir ātra, neatkarīga un objektīva.

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, lai, piemērojot 
III sadaļu, turpmāk norādītos strīdus, 
kuros iesaistīta mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija, kas piešķir vai 
piedāvā piešķirt daudzteritoriālas licences 
par muzikālo darbu tiešsaistes tiesībām, 
varētu iesniegt izskatīšanai neatkarīgā un 
objektīvā alternatīvā strīdu izšķiršanas 
procedūrā:
a) strīdi ar faktisku vai potenciālo 
mūzikas tiešsaistes pakalpojumu sniedzēju 
par 22., 23. un 25. panta piemērošanu;
b) strīdi ar vienu vai vairākiem tiesību 
subjektiem par 22., 23., 24., 25., 26., 28., 
29. un 30. panta piemērošanu;
c) strīdi ar citu kolektīvā pārvaldījuma 
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organizāciju par 24., 25., 26., 28. un 
29. panta piemērošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Direktīvas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pienākumu, kas izklāstīts 1. punktā, 
īsteno, izmantojot neatkarīgu un objektīvu 
strīdu izšķiršanas struktūru, tas neliedz 
pusēm izmantot un aizstāvēt savas 
tiesības, iesniedzot prasību tiesā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Direktīvas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. pants svītrots
Alternatīvi strīdu izšķiršanas mehānismi

1. Dalībvalstis nodrošina, lai, piemērojot 
III sadaļu, turpmāk norādītos strīdus, 
kuros iesaistīta mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija, kas piešķir vai 
piedāvā piešķirt daudzteritoriālas licences 
par muzikālo darbu tiešsaistes tiesībām, 
varētu iesniegt izskatīšanai neatkarīgām 
un objektīvām alternatīvām strīdu 
izšķiršanas struktūrām:
a) strīdi ar faktisku vai potenciālo 
mūzikas tiešsaistes pakalpojumu sniedzēju 
par 22., 23. un 25. panta piemērošanu;
b) strīdi ar vienu vai vairākiem tiesību 
subjektiem par 22., 23., 24., 25., 26., 28., 
29. un 30. panta piemērošanu;



PE510.562v01-00 58/64 PR\934456LV.doc

LV

c) strīdi ar citu kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju par 24., 25., 26., 28. un 
29. panta piemērošanu.
2. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas informē 
attiecīgās puses par alternatīvu strīdu 
izšķiršanas procedūru pieejamību, kā 
minēts 1. punktā.
3. Procedūras, kas minētas 1. līdz 
2. punktā, neliedz pusēm izmantot un 
aizstāvēt savas tiesības, iesniedzot prasību 
tiesā.

Or. fr

Grozījums Nr. 109
Direktīvas priekšlikums
36.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36.a pants 
Strīdu izšķiršana

1. Dalībvalstis nodrošina, ka strīdus starp 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām un lietotājiem jo īpaši par 
esošiem un ierosinātiem licencēšanas 
nosacījumiem, tarifiem un licences 
piešķiršanas atteikumiem var iesniegt 
tiesai vai neatkarīgai un objektīvai strīdu 
izšķiršanas struktūrai.
2. Direktīvas 34. un 35. pants un 36.a 
panta 1. punkts neskar pušu tiesības 
izmantot un aizstāvēt savas tiesības, 
iesniedzot prasību tiesā.

Or. fr

Grozījums Nr. 110
Direktīvas priekšlikums
37. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sūdzības Direktīvas piemērošanas uzraudzība

Or. fr

Grozījums Nr. 111
Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas biedriem, tiesību subjektiem, 
lietotājiem un citām ieinteresētajām 
personām ir pieejamas procedūras, lai 
iesniegtu kompetentajām iestādēm 
sūdzības par to kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju darbību, uz kurām attiecas šī 
direktīva.

1. Dalībvalstis izraugās kompetentās 
iestādes, kuras nodrošina, ka to teritorijā 
dibinātās mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas ievēro valsts 
tiesību aktu noteikumus, kas pieņemti, 
piemērojot šo direktīvu.

Or. fr

Grozījums Nr. 112
Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas biedriem, tiesību 
subjektiem, lietotājiem un citām 
ieinteresētajām personām ir pieejamas 
procedūras, lai iesniegtu kompetentajām 
iestādēm sūdzības par to kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju darbību, uz 
kurām attiecas šī direktīva.

Or. fr
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Grozījums Nr. 113
Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis nodrošina, ka to attiecīgās 
kompetentās iestādes piemēro atbilstīgas 
administratīvas sankcijas un pasākumus, 
ja netiek ievēroti valsts noteikumi, kuri 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un 
nodrošina to piemērošanu. Sankcijas un 
pasākumi ir efektīvi, samērīgi un 
preventīvi.
Par minētajiem noteikumiem dalībvalstis 
informē Komisiju vēlākais līdz [datums], 
un tās nekavējoties informē Komisiju par 
jebkuriem turpmākiem šo noteikumu 
grozījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 114
Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstis paziņo Komisijai par 15., 
21., 37., 38. un 40. pantā minētajām 
kompetentajām iestādēm vēlākais līdz 
[datums].

Or. fr

Grozījums Nr. 115
Direktīvas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 1. punktā 
paredzētās sūdzību procedūras administrē 

svītrots
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kompetentās iestādes, kas ir pilnvarotas 
nodrošināt to valsts tiesību aktu 
ievērošanu, kuri ir pieņemti saskaņā ar 
šajā direktīvā noteiktajām prasībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 116
Direktīvas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants svītrots
Sankcijas vai pasākumi

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.
2. Par 1. punktā minētajiem noteikumiem 
dalībvalstis informē Komisiju līdz 
[datums], un tās nekavējoties informē 
Komisiju par jebkuriem turpmākiem 
grozījumiem, kas šos noteikumus ietekmē.

Or. fr

Grozījums Nr. 117
Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paziņo Komisijai par 21., 37., 
38. un 40. pantā minētajām kompetentajām 
iestādēm vēlākais līdz [datums].

Dalībvalstis paziņo Komisijai par 15., 21., 
37., 38. un 40. pantā minētajām 
kompetentajām iestādēm vēlākais līdz 
[datums]. Komisija dara šo informāciju 
pieejamu savā tīmekļa vietnē.
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Or. fr

Grozījums Nr. 118
Direktīvas priekšlikums
39. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija dara šo informāciju pieejamu 
savā tīmekļa vietnē.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 119
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 uzrauga, vai 
to teritorijā reģistrētās mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
ievēro šīs direktīvas III sadaļas prasības, 
piešķirot daudzteritoriālas licences par 
muzikālo darbu tiešsaistes tiesībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 120
Direktīvas priekšlikums
41.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41.a pants 
Personas datu aizsardzība

Personas datu apstrāde, ko veic 
piemērojot šo regulu, notiek saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
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1995. gada 24. oktobra Direktīvu 
95/46/EK par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti1.
______________
1 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 121
Direktīvas priekšlikums
41.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41.b pants 
Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 122
Direktīvas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā likumi, normatīvie 
un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [12 mēneši pēc direktīvas stāšanās 
spēkā]. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus 
Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [18 mēneši pēc direktīvas stāšanās 
spēkā]. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus 
Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Or. fr
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