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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju savā 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas ieteikumu un aicina to iespējami īsā laika pēc apspriešanās 
pabeigšanas ar ieinteresētajām pusēm un pēc rūpīgas tirgus izpētes iesniegt atbilstošu 
normatīvu priekšlikumu, lai varētu efektīvi regulēt autortiesību un blakustiesību  kolektīvo 
pārvaldību mūzikas rūpniecībā, ņemot vērā digitāla laikmeta īpatnības un nepieciešamību 
panākt līdzsvaru starp Eiropas kultūras daudzveidības garantēšanu, vietējas nozīmes 
repertuāra aizsargāšanu, radošuma veicināšanu, kā arī gan tiesību subjektu, gan tiesību 
tādu lietotāju interešu aizsardzību, kas šīs tiesības izmanto komerciāliem mērķiem;  

2. izsaka nožēlu, ka Komisija pirms šā ieteikuma pieņemšanas neuzsāka plašu un rūpīgu 
apspriešanās procesu ar ieinteresētajām pusēm un ar Eiropas Parlamentu, un uzsver 
nepieciešamību attiecīgi apspriesties ar visu veidu tiesību subjektiem attiecībā uz 
jebkurām regulējošām darbībām šajā procesā, lai  nodrošinātu viņu tiesību taisnīgu un 
proporcionālu pārstāvību;

3. atzīst, ka autortiesību un blakustiesību  kolektīvās pārvaldības lielāka konkurence mūzikas 
rūpniecībā, ja šī konkurence ir taisnīga un pārredzama un notiek pareizos apstākļos, var 
aizsargāt autoru stāvokli Eiropā (tostarp vietējos autorus un minoritāšu repertuāru) un 
atbalstīt kultūras daudzveidību Eiropā;

4. aicina Komisiju novērtēt attiecīgas iniciatīvas, lai nodrošinātu nepārtrauktu un plašu 
sabiedrības piekļuvi repertuāriem, tostarp vietējiem un nelieliem repertuāriem, ievērojot 
UNESCO Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu, 
ņemot vērā digitālā laikmeta īpatnības, kā arī  tiešo un netiešo ietekmi, kāda tai būs 
attiecībā uz autoru vispārējo stāvokli un kultūras daudzveidību;

5. apstiprina, ka mūzika nav patēriņa priekšmets un ka tiesību kolektīvie pārvaldītāji (CRM) 
galvenokārt ir bezpeļņas organizācijas, un ka tādēļ  sistēmas ieviešana, kas pamatotos uz 
neierobežotu konkurenci, nevarētu būt autoru interesēs un neveicinātu Eiropā kultūras 
daudzveidību un radošumu;

6. saprot un atbalsta noteikumus attiecībā uz tiesību subjektiem sniegto iespēju izvēlēties 
tiesību kolektīvos pārvaldītājus, lai noteiktu uzticēto tiešsaistes tiesību apjomu un to 
teritoriālo darbības jomu, kā arī tiesības atsaukt tiesību kolektīvajiem pārvaldītājiem 
piešķirtās tiesības vai nodot tās citiem tiesību kolektīvajiem pārvaldītājiem, un uzsver, cik 
svarīgi ir ņemt vērā tiesību kolektīvo pārvaldītāju sadarbības efektivitāti, lai sargātu 
mazāku un vietējo tiesību subjektu intereses un tādējādi nodrošinātu kultūras 
daudzveidību;

7. izsaka bažas par ieteikuma atsevišķu noteikumu iespējamo negatīvo ietekmi uz vietējiem 
repertuāriem un kultūras daudzveidību, jo šie noteikumi varētu būt saistīti ar risku sekmēt 
tiesību koncentrēšanos lielāku tiesību kolektīvo pārvaldītāju rokās; uzskata, ka jānovērtē 
ikvienas tādas iniciatīvas ietekme, kuras mērķis ir konkurences ieviešana starp tiesību 
pārvaldītājiem vislielāko peļņu nesošo tiesību subjektu piesaistīšanā;
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8. uzskata, ka jāpatur spēkā savstarpējas pārstāvības nolīgumu sistēma, jo tā dod visiem 
komerciāliem un individuāliem lietotājiem vienlīdzīgas piekļuves iespējas pasaules 
repertuāram bez jebkādas diskriminācijas, nodrošina labāku tiesību subjektu aizsardzību, 
garantē patiesu kultūras daudzveidību  un ierosina taisnīgu konkurenci iekšēja tirgū;

9. uzskata, ka tiesību subjektiem piešķirtajai iespējai izvēlēties tiesību kolektīvu pārvaldītāju 
neatkarīgi no kā, kurā dalībvalstī tas atrodas, ierosinot konkurenci iekšējā tirgū:

– jābūt saistītai ar attiecīgiem pasākumiem, lai aizsargātu un veicinātu kultūras izpausmju 
daudzveidību, īpaši piedāvājot lietotājiem plašus un dažādotus repertuārus, it īpaši vietējos 
repertuārus,

– jānodrošina, ka visi tiesību subjekti, neatkarīgi no to valsts piederības un pastāvīgās 
uzturēšanās vietas, saņem  taisnīgu autoratlīdzības daļu bez liekas kavēšanās,

– nedrīkst pieļaut, ka vislielāko peļņu nesošie tiesību subjekti nostiprina savu pārsvaru, 
kaitējot tiesību subjektiem, kas saņem mazākus ienākumus,

– un ka tādēļ rūpīgi jāizvērtē sekas;

10. turklāt uzskata, ka autoru intereses un tādējādi arī kultūras daudzveidība Eiropā vislabāk 
tiks nodrošināta, ieviešot  taisnīgu un pārredzamu konkurētspējīgu sistēmu, kura ļaus 
izvairīties no grūtībām, kas samazina autoru ienākumus;

11. atzinīgi vērtē jebkurus pūliņus, kas vērsti uz to, lai ierosinātu konkurenci iekšēja tirgū, kā 
arī īstenotu mērķi par Eiropas muzikālo darbu starptautiskās izplatīšanas veicināšanu, 
neatkarīgi no tā, kurš tiesību kolektīvais pārvaldītājs pārvalda autortiesības, ņemot vērā, 
ka attieksmei pret ikvienu repertuāru jābūt vienlīdzīgai, neatkarīgi no tā, vai tas ir plaši 
pazīstams,;

12. ir pārliecināts, ka esošajai valsts līmeņa tiesību kolektīvo pārvaldītāju sistēmai būs svarīga 
nozīme sociālā atbalsta sniegšanā autoriem no minoritātēm un kultūras daudzveidības 
veicināšanā, kaut arī tas notiks lielākas konkurences apstākļos;

13. norāda, ka esošajam valsts līmeņa tiesību kolektīvo pārvaldītāju tīklam ir svarīga nozīme 
finansiālā atbalsta sniegšanā, lai veicinātu jaunu un minoritāšu repertuāru Eiropā, un ka 
nedrīkst pieļaut šā tīkla zaudēšanu;

14. turklāt uzskata, ka, lai nodrošinātu pilnīgu un neierobežotu savstarpējības sistēmas 
darbību, kā rezultātā labumu gūtu visi tiesību subjekti,  ir būtiski svarīgi aizliegt jebkāda 
veida ekskluzīvas pilnvaras starp nozīmīgākajiem tiesību subjektiem un tiesību 
kolektīvajiem pārvaldītājiem attiecībā uz autoratlīdzības tiešu iekasēšanu visās 
dalībvalstīs, jo tas izraisītu  strauju valsts līmeņa tiesību kolektīvo pārvaldītāju izzušanu 
un negatīvi ietekmētu stāvokli attiecībā uz minoritāšu repertuāru, kā arī mazinātu kultūras 
daudzveidību Eiropā;

15. atzinīgi vērtē aicinājumu noteikt labāku tiesību kolektīvu pārvaldītāju vadību, nodrošinot 
uzlabotu pārredzamību, nediskriminēšanu un noteikumus par atskaitīšanās pienākumu;  
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16. aicina dalībvalstis un tiesību kolektīvos pārvaldītājus nodrošināt godīgu tiesību subjektu 
pārstāvību tiesību kolektīvajos pārvaldītājos un tādējādi viņu līdzsvarotu dalību iekšēju 
lēmumu pieņemšanā;

17. uzskata, ka jāsaglabā esošā sistēma, kas paredz savstarpēju autoratlīdzības iekasēšanu, tā 
lai ieviestu konkurenci, kuras pamatā ir pakalpojumi, ko tiesību kolektīvie pārvaldītāji var 
piedāvāt, un kura paredz, ka tie pieprasa komisijas naudu un ka lietotājiem tiek piešķirta 
licence, pamatojoties uz tarifiem, ko piemēro tiesību kolektīvie pārvaldītāji valstī, kurā 
mūziku izmantos; turklāt aicina dalībvalstis nodrošināt, lai lietotāji, kas tiesības izmanto 
komerciāliem mērķiem, lūgtu nepieciešamo, atbilstoši tiesību aktiem doto piekrišanu un 
attiecīgi maksātu tiesību subjektiem taisnīgu autoratlīdzību;

18 uzskata, ka vienmēr, kad tiesības pārvalda kolektīvi, dalībvalstīs jāievieš objektīvi un 
efektīvi strīdu izšķiršanas mehānismi, lai nodrošinātu, ka tiesību subjektiem un lietotājiem 
ir pieejami strīdu izšķiršanas līdzekļi, neierobežojot neviena pārsūdzības tiesības;

19. atbalsta ideju par to, ka ikvienam tiesību kolektīvajam pārvaldītājam, kas atrodas Eiropas 
Savienībā, jānodrošina brīva izvēle piešķirt visā ES spēkā esošas licences visdažādāko 
repertuāru izmantošanai tiešsaistē (tostarp izmantošanai mobilajā telefonijā), pamatojoties 
uz taisnīgiem noteikumiem, par kuriem panākta vienošanās katrā atsevišķā gadījumā, un 
nediskriminējot lietotājus; aicina Komisiju veikt  novērtējumu par to, kāda ietekme ir 
vispārēju licenču piešķiršanai attiecībā uz pakalpojumiem tiešsaistē un tās sekām attiecībā 
uz autoru ekonomisko un sociālo stāvokli;

20. uzskata, ka vienas institūcijas tāda apstiprinājuma pastāvēšanai, saskaņā ar kuru 
komerciālie lietotāji var iegūt licences pasaules mēroga repertuāram attiecībā uz tiem 
vajadzīgo teritoriju, savienojumā ar tiesību subjektu augsta līmeņa aizsardzību, izvairoties 
no iespējas izvēlēties izdevīgāko pārvaldītāju (lietotāji sameklē tiesību kolektīvo 
pārvaldītāju, kas piedāvā vislētāko licenci), jābūt galvenajam jautājumam tiesību 
kolektīvo pārvaldītāju ciešajā sadarbībā.
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