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KOMISIJAS LĒMUMS 

16.07.2008 

par procedūru saskaņā ar EK līguma 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu 

(Lieta COMP/C2/38.698 – CISAC) 

(Autentiski ir tikai teksti spāņu, čehu, dāņu, vācu, igauņu, grieķu, angļu, franču, itāliešu, 
latviešu, holandiešu, poļu, slovāku un slovēņu, valodā) 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, 

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences 
noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā1, un jo īpaši tās 7. panta 
1. punktu, 

pēc tam, kad attiecīgajiem uzņēmumiem ir dota iespēja paust savus uzskatus par iebildumiem, 
ko Komisija ir izteikusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 1. punktu un Komisijas 
2004. gada 7. aprīļa Regulas (EK) Nr. 773/2004 par lietas izskatīšanu saskaņā ar EK Līguma 
81. un 82. pantu, ko vada Komisija2 11. un 12. pantu, 

apspriedusies ar Padomdevēja komiteju konkurences ierobežojumu un dominējoša stāvokļa 
jautājumos3, 

ņemot vērā uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojumu šajā lietā4,  

TĀ KĀ: 

1. IEVADS 

1. Šis lēmums attiecas uz autora muzikālo darbu publiskā izpildījuma tiesību pārvaldību 
un licencēšanu, ko veic mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas. Tas ir 
adresēts autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kas ir dibinātas 
EEZ un kas ir Starptautiskās autoru un komponistu sabiedrību konfederācijas 
(„CISAC”) biedres, un kuras kopā sauc „CISAC EEZ biedri”. 

 
1 OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1419/2006 (OV L 269, 

28.9.2006., 1. lpp.). 
2 OV L 123, 27.4.2004., 18. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1792/2006 (OV L 362, 

20.12.2006., 1. lpp.). 
3 OV […], […], […]. 
4 OV […], […], […]. 
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2. CISAC uzskata, ka jāizmanto parauglīgums savstarpējās pārstāvības līgumiem to 
locekļu starpā publiskā izpildījuma tiesību pārvaldībai. Šo parauglīgumu piemēro 
muzikālo darbu visa veida izmantošanai, kam vajadzīga publiskā izpildījuma tiesību 
licence. Tas ir ļoti plaši atspoguļots divpusējos savstarpējās pārstāvības līgumos starp 
CISAC EEZ biedriem. Tiek skatīti šādi ierobežojumi: klauzulas, kas ierobežo tiesību 
subjektu iespējas brīvi kontaktēties ar to izvēlētajām mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām („dalības ierobežojumi”), un klauzulas un saskaņotas 
darbības, ar kurām nodrošina, ka katrai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai teritorijā, kurā tā ir reģistrēta, ir pilnīga teritoriālā aizsardzība no citām 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām attiecībā uz licenču piešķiršanu 
komerclietotājiem („teritoriālie ierobežojumi”). Pamatojoties uz CISAC 
parauglīgumu, CISAC EEZ biedri vieni ar otru noslēdz savstarpējās pārstāvības 
līgumus. 

3. Pamats izmeklēšanai par CISAC parauglīgumu un CISAC EEZ biedru savstarpējās 
pārstāvības līgumiem, ar kuriem pārvalda publiskā izpildījuma tiesības, ir divas 
sūdzības: 2000. gada 30. novembrī iesniegtā RTL grupas („RTL”) sūdzība par GEMA, 
kas RTL atteica piešķirt Kopienas mēroga licenci mūzikas raidīšanas jomā uz tiesībām, 
ko tā pārvalda savu biedru vārdā, kā arī citu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju biedru vārdā, pamatojoties uz savstarpējas pārstāvības līgumiem, un 
2003. gada 4. aprīlī iesniegtā Music Choice Europe plc („Music Choice”) sūdzība par 
CISAC attiecībā uz CISAC parauglīgumu, kas minēts 4.1. iedaļā. 

2. PUSES 

2.1. Sūdzības iesniedzēji  

Music Choice 

4. Music Choice ir digitāla un interaktīva audio raidorganizācija, kas piedāvā mūzikas 
kanālus dažādām platformām visā Kopienā. Music Choice darbības modelis ir 
“pircējs-pircējam-patērētājam”, proti, uzņēmums pārdod savas programmas, kas 
iekļautas abonēšanas pamatpaketēs vai augstākas klases paketēs, izplatītājiem, kuri 
savukārt pārdod tās tiešajiem lietotājiem. Music Choice piedāvā radio un televīzijas 
pakalpojumus tīmeklī, kur lietotāji var skatīties mūzikas videoierakstus vai klausīties 
mūzikas kanālus. Jautājumus, kas saistīti ar izplatītājiem piedāvātā satura 
autortiesībām, Music Choice jau ir nokārtojis. 

RTL 

5. RTL, kas atrodas Luksemburgā, ir viena no vadošajām raidorganizāciju grupām un 
viena no lielākajām audiovizuālā satura producēšanas organizācijām EEZ. 
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2.2. Puses, pret kurām ir iesniegta sūdzība 

CISAC 

6. CISAC pārstāv 219 dalībsabiedrības 115 valstīs5. CISAC ir nevalstiska bezpeļņas 
organizācija, kas reģistrēta saskaņā ar Francijas tiesību aktiem un ir juridiska persona. 
Tās statūti tika grozīti ģenerālajā asamblejā, kas 2004. gada oktobrī notika Seulā, 
Dienvidkorejā6. Viens no galvenajiem CISAC mērķiem ir veicināt mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju savstarpējo pārstāvību, izmantojot parauglīgumus. 

CISAC EEZ biedri 

7. CISAC EEZ biedri pārvalda autoru (dzejnieku un komponistu) tiesības, jo īpaši viņu 
tiesības attiecībā uz publisko izpildījumu. Savu biedru (autoru un izdevēju) uzdevumā 
tās piešķir izmantošanas licences komerclietotājiem. 

8. CISAC EEZ biedri ir: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
(ΑΕPΙ- Grieķija), Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas 
Autoru apvienība (AKKA/LAA - Latvija), Staatlich genehmigte Gesellschaft der 
Autoren, Komponisten und Musikverleger, reg.Gen.m.b.H (AKM - Vācija), Magyar 
Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (ARTISJUS - Ungārija), Vereniging Buma (BUMA - 
Nīderlande), Eesti Autorite Ühing (EAÜ - Igaunija), Gesellschaft für musikalische 
Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA - Vācija), the Irish 
Music Rights Organisation Limited – Eagras um Chearta Cheolta Teoranta (IMRO - 
Īrija), Komponistrettigheder i Danmark (KODA - Dānija), Lietuvos autorių teisių 
gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A - Lietuva), Performing Right Society Limited 
(PRS – Apvienotā Karaliste), Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, 
o.s. (OSA – Čehija), Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs 
Scrl/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM - 
Beļģija), Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM - 
Francija), Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic 
Slovenije (SAZAS - Slovēnija), Sociedad General de Autores y Editores (SGAE - 
Spānija), Societa Italiana degli Autori ed Editori (SIAE - Itālija), Slovenský ochranný 
Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA - Slovākija), Sociedade 
Portuguesa de Autores (SPA - Portugāle), Samband Tónskalda og Eigenda 
Flutningsréttar (STEF - Islande), Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 
(STIM - Zviedrija), Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto teosto r.y. (TEOSTO - Somija), 
the Norwegian Performing Right Society (TONO - Norvēģija), and Stowarzyszenie 
Autorów ZAiKS (ZAIKS - Polija)7. 

3. NORMATĪVAIS SATVARS 
9. CISAC parauglīgumu un divpusēju savstarpējās pārstāvības līgumu tiesisko 

regulējumu veido valstu tiesību akti, ar kuriem regulē kolektīvo tiesību pārvaldījumu, 
un Kopienas tiesību akti. Kopienas līmenī autortiesību aizsardzību attiecībā uz 
mūzikas tiesību izmantošanu internetā, kā arī pārraidot pa satelītu un kabeļiem, 
nodrošina vairākas direktīvas. Saistībā ar autortiesību izmantošanu internetā īpaši 
nozīmīga ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija 

 
5 Sk. CISAC tīmekļa vietni: www.cisac.org. Autoratlīdzību kopējā summa, ko iekasējušas CISAC biedru 

mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas savu valstu iekasēšanas teritorijās, 2005. gadā 
pārsniedza 6,7 miljardus euro.  

6 Saskaņā ar pašreizējās CISAC statūtu redakcijas 9. panta 4. punktu ģenerālā asambleja sanāk reizi gadā.  
7 Bulgārijas un Rumānijas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas nav iesaistītas šajā 

procedūrā, jo attiecīgās valstis procedūras uzsākšanas brīdī nebija pievienojušās EEZ/Kopienai. 
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Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu 
informācijas sabiedrībā8, tā sauktā "ES direktīva par autortiesībām". Minētajā direktīvā 
iekļauti vairāki noteikumi, kuru mērķis ir īstenot dalībvalstīs 1996. gada Pasaules 
intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Līgumu par autortiesībām9 attiecībā uz 
reproducēšanas tiesībām, tiesībām uz darbu izziņošanu un tiesībām uz cita tiesību 
objekta publiskošanu un izplatīšanas tiesībām10.  

10. Padomes 1993. gada 27. septembra Direktīva 93/83/EEK par dažu noteikumu 
saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu 
apraidei un kabeļu11 veido apraides pakalpojumu likumīgas pārrobežu izmantošanas 
tiesisko regulējumu EEZ. Ar minētās direktīvas 1. pantu saskaņo definīciju jēdzienam 
„atklāti raidījumi caur satelītu”. Direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunkts paredz, 
ka „b) atklāta raidīšana caur satelītu notiek tikai dalībvalstī, kur programmas nesējus 
signālus raidorganizācijas kontrolē un tās vārdā ievada nepārtrauktā komunikāciju 
ķēdē, kas ved uz satelītu un atpakaļ uz zemi.” Minētās definīcijas rezultātā 
piemērojamie tiesību akti ir tās valsts tiesību akti, no kuras ir pārraidīts signāls. 
Autoriem ir ekskluzīvas tiesības atļaut atklāti pārraidīt caur satelītu savus ar 
autortiesībām aizsargātos darbus (Direktīvas 93/83/EEK 2. pants). Attiecībā uz kabeļu 
retranslāciju Direktīva 93/83/EEK paredz: "tiesības piešķirt vai atteikt kabeļu 
retranslācijas atļauju kabeļoperatoram varētu īstenot tikai caur autortiesību 
aģentūru."(direktīvas 9. pants).  

11. Visbeidzot, Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu12 ir nozīmīga 
Kopienas tiesību aktu sastāvdaļa un apliecina, ka Kopienas institūcijām rūp cīņa pret 
pirātismu. Šeit jāuzsver, ka šajā lietā ir skatīta tikai ar autortiesībām aizsargāta 
materiāla likumīga izmantošana, proti, prakse, kas ierobežo mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju tiesības piešķirt licences dažiem lietotājiem vai piešķirt 
licences ar plašāku darbības jomu. Kā paskaidrots 173. līdz 181. apsvērumā, ar šo lietu 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām netiek liegts uzraudzīt tirgu, lai 
atklātu ar autortiesībām aizsargātu darbu neatļautu izmantošanu vai veikt pret šādu 
rīcību vērstus izpildes pasākumus. 

4. ŠĀ LĒMUMA PRIEKŠMETS 

4.1. CISAC parauglīgums 
12. Lai piešķirtu ārzemju komerclietotājiem licences un iekasētu no tiem honorārus, 

mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas sadarbojas visā pasaulē, 
pamatojoties uz tā sauktajiem „savstarpējas pārstāvības līgumiem”. Savstarpējas 
pārstāvības līgums ir līgums starp divām mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, ar ko organizācijas viena otrai piešķir tiesības izsniegt licences 
jebkuram to attiecīgo biedru muzikālo darbu publiskam izpildījumam13. 

13. CISAC parauglīgums ir savstarpējas pārstāvības līgumu paraugs. Tas pirmoreiz tika 
apstiprināts CISAC ģenerālajā asamblejā 1936. gadā14. CISAC parauglīgums ir 

 
8 OV L 167, 22.6.2001., 10. lpp. 
9 Skatīt 15. apsvērumu Direktīvā 2001/29/EK. 
10 Skatīt 2., 3. un 4. pantu Direktīvā 2001/29/EK. 
11 OV L 248, 6.10.1993., 15. lpp. 
12 OV L 157, 30.4.2004., 45. lpp.; labota versija (OV L 195, 2.6.2004., 16. lpp.). 
13 Lieta 395/87 Ministère Public pret Jean-Louis Tournier [1989] ECR 2521, 17. punkts. 
14 CISAC parauglīgumu sagatavo un ierosina CISAC valde un to pieņem ģenerālā asambleja. Gadu laikā, 

parauglīgums ir ticis vairāk kārt pārskatīts un grozīts. Nozīmīgākie grozījumi attiecas uz ekskluzivitātes 
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neobligāts paraugs15 savstarpējiem pārstāvības līgumiem starp CISAC biedriem, jo 
īpaši attiecībā uz publiskā izpildījuma tiesību licencēšanu16. CISAC parauglīgumu 
piemēro muzikālo darbu visa veida izmantošanai, kam vajadzīga publiskā izpildījuma 
tiesību licence. 

4.2. Savstarpējās pārstāvības līgumi starp CISAC EEZ biedriem 
14. EEZ katra mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija ir parakstījusi ar 

visiem citiem CISAC EEZ biedriem savstarpējās pārstāvības līgumu, kura pamatā ir 
CISAC parauglīgums. Turklāt gan CISAC parauglīgumā, gan divpusējos savstarpējās 
pārstāvības līgumos bija vai ir ietvertas klauzulas par tiesību subjektu dalību 
organizācijā. Attiecībā uz tiesībām piešķirt licences lietotājiem divpusējo savstarpējās 
pārstāvības līgumu tīkla darbības rezultātā katrai mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai ir tiesības licencēt ne tikai savu biedru repertuāru, bet arī 
visu asociēto mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju biedru repertuāru 
(šo repertuāru kopumu turpmāk tekstā apzīmē kā „pasaules repertuāru”, kaut arī 
atsevišķas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas dažos gadījumos var 
neiesaistīties sistēmā).  

15. Saskaņā ar šo sistēmu katra mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija savā 
valstī iekasē honorārus, kas jāsaņem par tiesību izmantošanu, ne tikai savu biedru 
vārdā, bet vienlaikus arī to ārzemju autoru un izdevēju vārdā, kuri ir citu mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju biedri, ar kuriem tā ir noslēgusi divpusēju 
pārstāvības līgumu. 

16. Katrai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai principā ir tiesības 
licencēt savu biedru repertuāru izmantošanai ārpus tās valsts teritorijas un pat pasaules 
līmenī. Tomēr, saskaņā ar savstarpējas pārstāvības līgumiem katras mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas tiesības definēt viena repertuāra licences 
darbības jomu var būt ierobežotas, un praksē šādas licences piešķir reti.  

17. Tas attiecas arī uz izmantošanu ar jauno tehnoloģiju palīdzību, piemēram, izmantojot 
internetu un kabeļus. Satelītu retranslācijai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas var piešķirt licenci, kas darbojas satelīta pārklājuma zonā, taču pilnvara 
piešķirt licenci ir tikai tai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai, kas 
atrodas valstī, no kuras tiek raidīts signāls uz satelītu17.  

 
klauzulas izņemšana 1996. gada maijā un dalības klauzulas izņemšana 2004. gada jūnijā. Ja nav 
norādīts citādi, atsauce uz CISAC parauglīgumu attiecas uz tā 30.8.2005. versiju. 

15 Saskaņā ar CISAC statūtu 8. pantu dažādu CISAC institūciju (valdes, ģenerālās asamblejas, 
ģenerāldirektora, iekšējo komiteju) pieņemtie lēmumi CISAC biedriem nav saistoši un uzskatāmi par 
ieteikumiem. 

16 „Publisko” izpildījumu CISAC parauglīguma 1. panta III punktā definē šādi: „visas skaņas un 
izpildījums, kas padarīts dzirdams publikai jebkurā vietā tajās teritorijās, kurās darbojas līgumslēdzējas 
organizācijas, ar visiem iespējamiem līdzekļiem un jebkādā veidā neatkarīgi no tā, vai šie līdzekļi jau ir 
zināmi un tiek izmantoti, vai arī tos atklās un sāks izmantot laikā, kad šis līgums ir spēkā. „Publiskais 
izpildījums” ietver dzīvās, instrumentālās vai vokālās, mūzikas izpildījumu; mehāniskus līdzekļus, 
tādus kā izkliedēšanas un pārraidīšanas (u. tml.) projekcija (skaņu filma), kā arī jebkādus bezvadu 
uztveršanas procesus (radio un televīzijas uztveršanas aparāti, telefoniska uztveršana, u. tml. (..) un 
līdzīgi paņēmieni un iekārtas, u. tml.)”. 

17 Skatīt šā lēmuma 7.6.1.2. iedaļu. 
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4.3. CISAC parauglīguma klauzulas  

4.3.1. Dalības klauzulas  

18. CISAC parauglīguma 11. panta II punkts līdz 2004. gada jūnijam18 paredzēja, ka: 
„Šā līguma spēkā esības laikā neviena no līgumslēdzējām organizācijām bez otras 
organizācijas piekrišanas nedrīkst uzņemt kā biedru nevienu otras organizācijas biedru 
vai jebkuru fizisku personu, uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību, kam ir tās valsts 
piederība, kurā darbojas otra organizācija.” 

19. CISAC valde 1990. gada aprīlī nolēma pievienot 11. panta II pantam šādu teikumu: 
„Otras organizācijas atteikums piekrist šādai pieņemšanai ir pienācīgi jāpamato. Ja 
atbilde nav sniegta trīs mēnešu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas ierakstītā vēstulē, to 
uzskata par piekrišanu.” 

20. Atbilstoši CISAC sniegtajai informācijai jaunais teikums „pievienots CISAC 
parauglīgumam”19. CISAC neprecizēja, vai šo grozījumu ir apstiprinājusi ģenerālā 
asambleja20. 

21. Tādējādi mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kas savos divpusējos 
savstarpējās pārstāvības līgumos iekļauj 11. panta II punktu, nevar pieņemt kā savas 
organizācijas biedrus citu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
biedrus vai tiesību subjektus, kuriem ir tāda valstspiederība kā otrai mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai, bez šīs organizācijas piekrišanas. 

4.3.2. Teritoriālās klauzulas 

22. CISAC parauglīguma 1. panta I punkts līdz 1996. gada maijam21 noteica, ka: 
„Saskaņā ar šo līgumu SODIX piešķir SODAY ekskluzīvas tiesības teritorijās, kurās 
SODAY darbojas (kas noteiktas un nospraustas tālāk minētajā 6. panta 1. punktā), 
izsniegt vajadzīgās atļaujas visiem muzikālu darbu (ar tekstu vai bez tā) publiskiem 
izpildījumiem (kā noteikts šā panta III punktā), kuri ir aizsargāti saskaņā ar valstu 
tiesību aktu, divpusēju līgumu un daudzpusēju starptautisko konvenciju noteikumiem 
attiecībā uz autora tiesībām (autortiesībām, intelektuālo īpašumu utt.), kas pastāv 
šobrīd vai var sākt pastāvēt un stāties spēkā laikā, kad ir spēkā šis līgums. Iepriekšēja 
daļā minētās ekskluzīvās tiesības, ciktāl tās attiecas uz attiecīgo darbu publiskā 
izpildījuma tiesībām, šā līguma darbības laikā uzskatāmas par tādām, ko SODIX, 
izmantojot jebkurus līdzekļus, pārvaldības nolūkā piešķīruši vai nodevuši tās biedri 
saskaņā ar statūtiem un noteikumiem; minētie darbi kolektīvi veido „SODIX 
repertuāru”22.  

23. Līdz 1996. gada maijam23 CISAC parauglīguma 1. panta II punkts noteica, ka: 
„Savukārt saskaņā ar šo līgumu SODAY piešķir SODIX ekskluzīvas tiesības 
teritorijās, kurās SODIX darbojas (kā šīs teritorijas noteiktas un nospraustas tālāk 

 
18 Skatīt šā lēmuma 4.4.1. iedaļu. 
19 Skatīt 95. punktu CISAC atbildē uz iebildumiem. 
20 CISAC Parauglīgumā, ko CISAC iesniedza Komisijai 29.11.2004., jaunais teikums nebija iekļauts 

līguma tekstā vai norādīts līguma zemsvītras piezīmē, tas bija redzams tikai līguma pielikumu pēdējā 
lappusē. Savam 1994. gada 3. februāra paziņojumam PRS pievienoja CISAC parauglīgumu, kurā šis 
jaunais teikums tomēr nebija iekļauts, skatīt 2. pielikumu CISAC nekonfidenciālajai atbildei uz 
iebildumiem. 

21 Skatīt šā lēmuma 4.4. iedaļu. 
22 "SODIX" un "SODAY" ir savstarpējās pārstāvības līguma puses, un tās CISAC parauglīgumā ir definētas 

kā „organizācija, kas iekasē honorārus par publisku izpildījumu, vai atsevišķas sabiedrības publiskā 
izpildījuma tiesību nodaļa".  

23 Skatīt šā lēmuma 4.4. iedaļu. 
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minētajā 6. panta 1. punktā), izsniegt vajadzīgās atļaujas visiem muzikālu darbu (ar 
tekstu vai bez tā) publiskiem izpildījumiem (kā noteikts šā panta III punktā), kuri ir 
aizsargāti saskaņā ar valstu tiesību aktu, divpusēju līgumu un daudzpusēju 
starptautisko konvenciju noteikumiem attiecībā uz autora tiesībām (autortiesībām, 
intelektuālo īpašumu utt.), kas pastāv šobrīd vai var sākt pastāvēt un stāties spēkā 
laikā, kad ir spēkā šis līgums. Iepriekšēja daļā minētās ekskluzīvās tiesības, ciktāl tās 
attiecas uz attiecīgo darbu publiskā izpildījuma tiesībām, šā līguma darbības laikā 
uzskatāmas par tādām, ko SODAY, izmantojot jebkurus līdzekļus, pārvaldības nolūkā 
piešķīruši vai nodevuši tās biedri saskaņā ar statūtiem un noteikumiem; minētie darbi 
kolektīvi veido „SODAY repertuāru”.  

24. CISAC parauglīguma 6. panta I punktā ir norādītas teritorijas, kurās darbojas attiecīgās 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas. 
„SODIX darbojas šādās teritorijās: …………. 
„SODAY darbojas šādās teritorijās: …………." 

25. CISAC parauglīguma 6. panta II punkts paredz, ka: 
„Šā līguma spēkā esības laikā visas līgumslēdzējas Organizācijas atturas no jebkādas 
iejaukšanās otras Organizācijas teritorijā attiecībā uz to, kā šī otra Organizācija īsteno 
tai ar šo līgumu piešķirtās pilnvaras.”  

26. Mijiedarbību starp CISAC parauglīguma 1. panta (I) punktu, 1. panta (II) punktu, 
6. panta (I) punktu un 6. panta (II) punktu var aprakstīt šādi: saskaņā ar1. panta 
I punktu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija pilnvaro otru mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju licencēt un pārvaldīt tās repertuāru 
teritorijā, kā noteikts 6. panta I pantā. CISAC parauglīgumā teritorija nav definēta. 
Katrai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai savstarpējas pārstāvības 
līgumā ir jānorāda savas teritorijas apjoms. Saskaņā ar 6. panta II punktu mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas ir piešķīrusi atļauju, atturas no 
„jebkādas darbības citas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
teritorijā”, kā noteikts 6. panta I punktā. Katrā savstarpējās pārstāvības līgumā, ko ir 
parakstījušas divas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, ir iekļauta šī 
savstarpības sistēma. 

4.4. CISAC parauglīguma attiecīgo klauzulu piemērošana  

4.4.1. Grozījumi CISAC parauglīgumā 

CISAC parauglīguma 11. panta II punkts (dalības klauzulas) 

27. Atbildot uz Komisijas 2004. gada 30. septembra informācijas pieprasījumu, CISAC 
2004. gada 6. oktobra vēstulē paskaidroja, ka CISAC Juridiskās komitejas 2004. gada 
3. jūnija sanāksmē komiteja ierosināja svītrot 11. panta II punktu. Tomēr, atbildot uz 
citu Komisijas pieprasījumu, kas datēts ar 2004. gada 11. novembri, CISAC savas 
atbildes (datēta ar 2004. gada 29. novembri) pielikumā nosūtīja CISAC parauglīgumu 
jaunākajā redakcijā. Minētā versija vēl aizvien satur 11. panta II punktu, taču CISAC 
norādīja, ka tā strādājot pie jaunāko grozījumu iekļaušanas parauglīgumā. CISAC 
2006. gada 10. aprīlī atbildēja uz iebildumiem. CISAC savai 2005. gada 30. augusta 
atbildei pievienoja savu parauglīgumu. Šā parauglīguma 42. zemsvītras piezīmē ir 
norādīts, ka 11. panta II punkts ir svītrots 2004. gada jūnijā. Tāpēc jāsecina, ka 
minētais 11. panta II punkts bija CISAC parauglīguma sastāvdaļa līdz 2004. gada 
3. jūnijam. 

CISAC parauglīguma 1. panta I punkts un 1. panta II punkts 
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28. No 1996. gada CISAC parauglīgums, ko izmanto tās CISAC EEZ biedri, vairs nesatur 
1. panta I un II punktā minēto ekskluzivitātes klauzulu24. Patiesi, CISAC savā atbildē 
uz iebildumiem apliecināja, ka tās juridiskā komiteja 1996. gada maijā ieteica 
neierosināt ekskluzivitāti saviem CISAC EEZ biedriem. Šo ieteikumu pieņēma CISAC 
ģenerālā asambleja 1996. gada 18. un 19. septembrī25. 

CISAC parauglīguma 6. panta I punkts un 6. panta II punkts  

29. Līdz šim brīdim 6. panta I punktā un 6. panta II punktā iekļautās teritoriālās klauzulas 
joprojām ir CISAC parauglīguma sastāvdaļa. 

4.4.2. CISAC parauglīguma īstenošana ar CISAC EEZ biedru savstarpējās pārstāvības 
līgumiem 

CISAC parauglīguma 11. panta II punkta (dalības klauzula) īstenošana 

30. Dalības klauzulu vēl aizvien satur ievērojams skaits divpusējo savstarpējās pārstāvības 
līgumu, un tā ir strukturējusi CISAC EEZ biedru attiecības un rīcību vairāku gadu 
desmitu garumā. Komisijas izmeklēšana liecina, ka 23 iebildumu adresāti (visi, 
izņemot PRS) ir norādījuši, ka šo paraugklauzulu satur ievērojams skaits to divpusējo 
savstarpējās pārstāvības līgumu26. Daži no šiem CISAC EEZ biedriem ir skaidri 
norādījuši, ka tie praktiski piemēro šo klauzulu: BUMA, OSA, SIAE, SPA un ZAIKS. 
IMRO savā atbildē uz 2005. gada martā nosūtīto informācijas pieprasījumu ir 
norādījusi, ka tā „prasa partnera (t. i., otras organizācijas) piekrišanu, ja pieteikuma 
iesniedzējs jau ir šīs otras organizācijas biedrs”. Vairāki citi CISAC EEZ biedri 
atbildē uz iebildumiem apgalvoja, ka tie nepiemēro šādu klauzulu, neskatoties uz to, 
ka tā ir iekļauta līgumos, bet tie nav snieguši nekādus pierādījumus minētā 
apgalvojuma apstiprināšanai27. 

31. Vairākums Komisijai iesniegto divpusējo savstarpējās pārstāvības līgumu satur tikai 
11. panta II punkta pirmo teikumu, bet ne otro teikumu, kas ir „pievienots pielikumā” 
CISAC parauglīgumam.  

32. Vairākums CISAC EEZ biedri ir norādījuši, ka tie ir grozījuši vai vēlējušies grozīt to 
savstarpējās pārstāvības līgumus, lai svītrotu dalības klauzulu, un attiecīgi ir nosūtījuši 
Komisijai kopijas no to sarakstes ar citiem CISAC EEZ biedriem. Tas attiecas uz 
AKM28, ARTISJUS, BUMA, GEMA, KODA, OSA, SACEM, SAZAS, SIAE, SGAE, 
SOZA, STIM un TONO. Tomēr daži no dokumentiem, ko mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas iesūtīja Komisijai, bija tikai piedāvājumi grozīt līgumus, 
kurus citas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas nebija parakstījušas. 
KODA nosūtīja Komisijai tikai grozītu savstarpējās pārstāvības līguma versijas kopiju, 
kas saskaņā ar KODA apgalvojumu esot nosūtīti citām pusēm29.  

 
24 Skatīt pašreizējā CISAC parauglīguma 1. zemsvītras piezīmi, ar kuru nosaka, ka jebkāda ekskluzivitāte 

savstarpējās pārstāvības līgumos starp EEZ biedriem „nav iespējama”. 
25 Skatīt 25. punktu un 5. pielikumu CISAC atbildē uz iebildumiem. 
26 Skatīt EEZ mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju atbildes uz 11.3.2005. nosūtīto 

informācijas pieprasījumu.  
27 Šīs mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas ir: AEPI, AKKA/LAA, ARTISJUS, EAU, 

GEMA, PRS, SAZAS, SGAE, SOZA, STIM un TONO. 
28 Turklāt AKM apgalvo, ka tās divpusējie savstarpējās pārstāvības līgumi nesatur dalības klauzulu, jo tie 

ir pastāvīgi pielāgoti CISAC lēmumiem, skatīt 8. un 27. lappusi AKM nekonfidenciālajā atbildē uz 
iebildumiem. AKM atsaucas uz CISAC parauglīguma 12. pantu, kas esot iekļauts visos tās savstarpējās 
pārstāvības līgumos un skan šādi: "Uz šo līgumu attiecas visi Starptautiskās autoru un komponistu 
sabiedrību konfederācijas statūtu noteikumi un tās lēmumi.” Tomēr no šī noteikuma formulējuma 
neizriet divpusēja savstarpējās pārstāvības līguma automātiski grozījumi, lai panāktu atbilstību CISAC 
parauglīgumam. CISAC parauglīguma 12. pants satur klauzulu ar tādu pašu formulējumu. Apspriežot 
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33. PRS atbildēja, ka tikai viens no tās savstarpējās pārstāvības līgumiem paredzēja 
minēto klauzulu un nesen tika grozīts, lai svītrotu dalības ierobežojumu30. Tomēr no 
Komisijas materiāliem, šķiet, izriet, ka PRS neapšaubāmi ir piemērojusi dalības 
ierobežojumus: 2004. gada 28. septembra elektroniskajā sarakstē ar Ungārijas tiesību 
subjektu, kas vēlējās pievienoties PRS, PRS amatpersona rakstīja: „Cienītais [..] 
kungs, pateicamies par jūsu pieteikumu PRS dalībai. Tā kā Jūs esat Ungārijas 
pilsonis, pirms Jūsu uzņemšanas PRS mums ir jāpieprasa ARTISJUS atļauja. Parasti 
tā ir formalitāte. Tomēr, kā redzams no turpmāk norādītās elektroniskās sarakstes, 
ARTISJUS apgalvo, ka Jūs esat tās biedrs. Tas nav atspoguļots starptautiski atzītajā 
SUISA/IPI lietā. Šādā gadījumā, lai mēs Jūs varētu uzņemt PRS, Jums ir jāizstājas no 
ARTISJUS. ARTISJUS apstiprināja, ka viņi pret to neiebilst, bet Jums ir jāvēršas pie 
viņiem tieši”31.  

34. Turklāt 2004. gada 14. septembrī ARTISJUS nosūtītajā vēstulē PRS par šo Ungārijas 
tiesību subjekta iesniegumu rakstīja: „PRS ir saņēmusi iesniegumu par autora dalību 
no [..]. Viņš ir Ungārijas pilsonis, dzimis Budapeštā, …, un pašlaik dzīvo Apvienotajā 
Karalistē. Lūdzam Jūs apstiprināt, vai ARTISJUS ir iebildumi pret šo iesniegumu...?”. 
Šī sarakste ir nepārprotama dalības ierobežojumu piemērošana. Tika pieprasīts, lai 
PRS sniedz paskaidrojumus par šiem dokumentiem. Tā skaidroja, ka šī vēstule ir 
nosūtīta ARTISJUS 2004. gada 14. septembrī tāpēc, ka PRS nav zinājusi, vai tiesību 
subjekts ir vai nav ARTISJUS biedrs32. Šis paskaidrojums nešķiet saskanīgs ne ar 
ARTISJUS nosūtītās vēstules saturu, ne ar elektronisko saraksti starp PRS un iesaistīto 
tiesību subjektu33. 

 
dalības klauzulu un to, kā mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas to izmanto, CISAC 
savas atbildes uz iebildumiem nekonfidenciālajā versijā (99. punkts) CISAC parauglīguma 12. pantu 
nepiemin. Gluži pretēji, no CISAC sniegtā CISAC parauglīguma darbības apraksta (88. punkts atbildes 
uz iebildumiem nekonfidenciālajā versijā) var secināt, ka CISAC ar 12. pantu nav paredzējis divpusējo 
savstarpējās pārstāvības līgumu automātiskus grozījumus, lai panāktu atbilstību CISAC parauglīgumam. 
Šķiet, ka AKM tā neuzskata, jo pēc 2004. gada 3. jūnija – kad CISAC nolēma svītrot CISAC 
parauglīguma dalības klauzulu – AKM ar vairākām mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām vienojās par dalības klauzulas svītrošanu no divpusējiem savstarpējās pārstāvības 
nolīgumiem, pat neievērojot, ka 12. panta izpratnē divpusējs savstarpējās pārstāvības līgums vairs 
neietvertu dalības klauzulu. 

29 STIM atbildē uz iebildumiem pierādīja, ka 2006. gada martā/aprīlī dalības klauzula tika svītrota no 
savstarpējiem pārstāvības līgumiem ar lielāko daļu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju. STIM 2008. gada februāra vēstulē Komisijai paskaidroja, ka attiecībās ar pārējām 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām tā ir vienpusēji atteikusies no dalības ierobežojumiem.  

30 PRS 2005. gada 18. aprīlī atbildēja uz 2005. gada 11. martā datēto informācijas pieprasījumu attiecībā 
uz to, kā mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pilda CISAC parauglīgumu. Atbildē 
PRS norādīja, ka tā nepiemēro dalības ierobežojumus: “Divpusējos līgumos, ko PRS ir slēgusi ar citām 
EEZ mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, nav ietverts šis pants. Ir viens izņēmums - 
līgums, ko PRS ir slēgusi ar Austrijas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju AKM. 
Minētās klauzulas turpmāka esība šajā līgumā ir pārpratums un PRS veiks pasākumus, lai to izņemtu. 
Nevienā gadījumā tā nav piemērota praksē”. Skatīt 1. un 2. lappusi 2006. gada 12. janvārī datētās PRS 
atbildes uz iebildumiem nekonfidenciālajā versija. PRS 2005. gada 7. novembrī Komisiju rakstiski 
informēja, ka dalības ierobežojumi, kas bija iekļauti savstarpējas pārstāvības līgumā ar AKM, tika 
izņemti 2005. gada 1. augustā, un nosūtīja Komisijai PRS un AKM parakstīto līguma grozījumu kopiju.  

31 PRS 2004. gada 28. septembrī nosūtītā elektroniskā vēstule Ungārijas tiesību subjektam, mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas ARTISJUS biedram. 

32 PRS 2006. gada 2. jūnijā datēta atbilde uz Komisijas 2006. gada 19. maijā datēto informācijas 
pieprasījumu. Jo īpaši skatīt PRS atbildes nekonfidenciālās versijas 4. lappusi. 

33 Eiropas Kopienas pirmās instances tiesa nesenā spriedumā noteica, ka „..pārkāpuma ilgums nav jāvērtē, 
balstoties uz laika periodu, kad spēkā ir nolīgums, bet gan balstoties uz laika periodu, kurā uzņēmumi, 
kuriem izvirzīta apsūdzība, ir veikuši tādas darbības, ko aizliedz EKL 81. pants..” (Apvienotās lietas T-



 14    

                                                                                                                                                        

35. Kaut arī vismaz viens CISAC EEZ biedrs (STIM) apgalvo, ka tas ir vienpusēji 
atteicies no dalības klauzulas visos tā savstarpējās pārstāvības līgumos, kur tā vēl bija 
iekļauta, ir jāņem vērā, ka tas ir veikts pārāk vēlu (bija pagājis ilgāks laiks pēc 
iebildumiem) un šādas tīri vienpusējas atteikšanās no dalības klauzulas juridiskā 
darbības joma nav skaidri noteikta, un tāpēc nevar droši secināt, ka jebkurš no 24 
CISAC EEZ biedriem ir faktiski atteikušies no dalības klauzulas un svītrojuši to no 
savstarpējās pārstāvības līgumiem.  

CISAC parauglīguma 1. panta I punkta un 1. panta II punkta ekskluzivitātes klauzulu 
īstenošana. 

36. CISAC parauglīguma 1. pantā minētā ekskluzivitāte ir atspoguļota divpusējos 
savstarpējās pārstāvības līgumos, kas noslēgti starp 17 CISAC EEZ biedriem: 
AKKA/LAA, ARTISJUS, BUMA, EAU, IMRO, KODA LATGA-A, OSA, SAZAS, 
SGAE, SOZA, SPA, STIM, STEF, TONO, TEOSTO, ZAIKS34. Dažas no šīm 
17 organizācijām apgalvo, ka visi to līgumi par savstarpējo pārstāvību ietver šādas 
izņēmuma tiesības (AKKA/LAA, EAU, LATGA, OSA, SAZAS, SPA, TONO un 
ZAIKS). Citas apgalvo, ka ekskluzivitāte nav iekļauta visos to savstarpējos pārstāvības 
līgumos (ARTISJUS, BUMA, KODA, IMRO, SOZA, SGAE, STIM, STEF un TEOSTO). 
Visbeidzot, SGAE apgalvo, ka kaut arī ekskluzivitātes tiesību klauzula ir iekļauta 
dažos tās divpusējos savstarpējās pārstāvības līgumos, tā netiek piemērota. Tomēr 
Komisijai nav iesniegti nekādi pierādījumi, kas apstiprinātu minēto apgalvojumu.  

37. Daži CISAC EEZ biedri ir norādījuši, ka tie ir grozījuši vai vēlējušies grozīt to 
savstarpējās pārstāvības līgumus, lai svītrotu ekskluzivitātes klauzulu, un attiecīgi ir 
nosūtījuši Komisijai kopijas no to sarakstes ar citiem CISAC EEZ biedriem. Tas 
attiecas uz ARTISJUS, BUMA, KODA, OSA, SAZAS, SOZA, SGAE, STIM un TONO. 
Tomēr daži no dokumentiem, ko mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas iesūtīja Komisijai, bija tikai piedāvājumi grozīt līgumus, kurus citas 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas nebija parakstījušas. KODA 
iesniedza Komisijai tikai grozīta parauglīguma kopiju, kas saskaņā ar KODA 
apgalvojumu esot nosūtīti citām pusēm35. Kaut arī vismaz viena mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija (STIM) apgalvo, ka tā ir vienpusēji atteikusies no 
ekskluzivitātes klauzulas visos līgumos, kur tā vēl bija iekļauta, ir jāņem vērā, ka tas ir 
veikts pārāk vēlu (bija pagājis ilgāks laiks pēc iebildumiem) un šādas atteikšanās 
juridiskā darbības joma nav skaidri noteikta, un tāpēc nevar droši secināt, ka kāds no 
17 CISAC EEZ biedriem ir faktiski atteicies no ekskluzivitātes klauzulas un svītrojis to 
no savstarpējās pārstāvības līgumiem. 
CISAC parauglīguma 6. panta I punkta un 6. panta II punkta īstenošana  

38. Visi CISAC EEZ biedri ir īstenojuši CISAC parauglīguma 6. panta I punktu savos 
divpusējos līgumos tā, ka katras mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
licences ir piesaistītas to valsts teritorijai36. Praktiski tas nozīmē to, ka mantisko 

 
101/05 un T-111/05, BASF AG un UCB SA pret Eiropas Kopienu Komisiju, 2007. gada 12. decembra 
spriedums, 187. punkts). 

34 Skatīt atbildes uz 2005. gada 11. martā nosūtīto informācijas pieprasījumu EEZ mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.  

35 STIM atbildē uz iebildumiem pierādīja, ka 2006. gada martā/aprīlī ekskluzivitātes klauzula ir svītrota no 
savstarpējiem pārstāvības līgumiem ar lielāko daļu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju. STIM 2008. gada februāra vēstulē Komisijai paskaidroja, ka attiecībās ar pārējām 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām tā ir vienpusēji atteikusies no ekskluzivitātes klauzulas.  

36 Francijas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija SACEM aptver arī Luksemburgas 
teritoriju, kurā nav „savas valsts” mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas. Alliance 
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tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija vienmēr piešķir licences savam 
repertuāram un citu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju repertuāram 
tikai vienas teritorijas ietvaros.  

39. Visu CISAC EEZ biedru noslēgtie savstarpējās pārstāvības līgumi satur arī 
noteikumus, kas ir pielīdzināmi CISAC parauglīguma 6. panta II punktam.  

40. PRS 2005. gada 7. novembra vēstulē informēja Komisiju, ka tā 2005. gada 12. oktobrī 
ir rakstiski informējusi citus CISAC EEZ biedrus, lai tie izņemtu 6. panta II punktu no 
savstarpējās pārstāvības līgumiem, kuros tas bija iekļauts (līgumi starp PRS un KODA, 
TEOSTO, SACEM, GEMA, AEPI, STEF, SIAE, BUMA, TONO, ZAIKS, SPA, SAZAS, 
STIM un SGAE). PRS iesniedza Komisijai grozītos savstarpējās pārstāvības līgumus ar 
ZAIKS, STEF, TONO un BUMA, un šajos līgumos šīs puses ir piekritušas attiecīgi 
grozīt savstarpējās pārstāvības līgumus. Daži citi CISAC EEZ biedri ir norādījuši, ka 
tie ir grozījuši vai vēlējušies grozīt to savstarpējās pārstāvības līgumus, lai svītrotu 
ekskluzivitātes klauzulu, un attiecīgi ir nosūtījuši Komisijai kopijas no to sarakstes ar 
citiem CISAC EEZ biedriem . Tas attiecas, piemēram, uz AKM, ARTISJUS, BUMA, 
GEMA, KODA, OSA, SAZAS, SIAE, SGAE, STIM un TONO. Tomēr daži no 
dokumentiem, ko mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas iesūtīja 
Komisijai, bija tikai piedāvājumi grozīt līgumus un citas mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas tos nebija parakstījušas. KODA nosūtīja Komisijai tikai 
grozīta parauglīguma kopiju, kas saskaņā ar KODA apgalvojumu esot nosūtīti citām 
pusēm. Komisijas rīcībā šobrīd nav pierādījumu, ka jebkurš no CISAC EEZ biedriem 
faktiski un pilnībā ir svītrojuši šo klauzulu no savstarpējās pārstāvības līgumiem.  

5. KONKRĒTIE TIRGI 

5.1. Tirgus struktūra 

5.1.1. Tiesību subjektiem piederošās autortiesības 

41. Autoriem ir autortiesības uz to radītajiem muzikālajiem darbiem. Autortiesības parasti 
ir ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt aizsargātu darbu izmantošanu. Tas jo īpaši 
attiecas uz publiskā izpildījuma tiesībām, kas tiek skatītas šajā lēmumā.  

42. Autortiesību licencēšanu var nodrošināt ar individuālu vai kolektīvu pārvaldījumu. 
Tomēr individuāls pārvaldījums daudzos gadījumos nav īstenojams; piemērojamie 
valsts tiesību akti paredz obligātu kolektīvu pārvaldījumu, dažkārt pat saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem37, vai arī tirgus īpatnību dēļ individuāls pārvaldījums ir 
neefektīvs vai neiespējams. Patiešām, attiecībā uz daudziem maziem vai vidējiem 
tiesību subjektiem šķiet, ka individuāls pārvaldījums nav reāla iespēja, lai pārvaldītu 
publiskā izpildījuma tiesības. Tāpēc bieži ir vajadzīgs izmantot kolektīvo 
pārvaldījumu, un tiešs tiesību pārvaldījums, ko veic autors, ir izņēmums. 

5.1.2. Kā mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas iegūst tiesības, ko tās 
licencē komerclietotājiem? 

43. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pārvalda autortiesības savu 
biedru uzdevumā. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas tiesības 

 
MSCP-PRS darbojas arī Maltā, kurai nav „savas” mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas. 

37 Dažu valstu tiesību akti patiešām paredz dažu tiesību obligātu kolektīvu pārvaldījumu. Kopienas līmenī 
Direktīvas 93/83/EEK 9. pantā ir noteikts: „Dalībvalstis nodrošina, lai autortiesību subjektu … tiesības 
piešķirt vai atteikt kabeļu retranslācijas atļauju kabeļoperatoram varētu īstenot tikai caur mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju”.  
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iegūst no diviem avotiem: vai nu tās tieši nodod38 sākotnējais tiesību subjekts, vai arī 
tās tiek iegūtas, izmantojot savstarpējas pārstāvības līgumu ar citu mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju, kas pārvalda tādas pašas tiesību kategorijas citā 
EEZ valstī. Ja tiesību subjekts nodod savas tiesības mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai, viņš vai viņa kļūst par šīs mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas biedru. Dažos gadījumos tiesību nodošana mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām ir obligāta. Tāda situācija, piemēram, ir kabeļu 
retranslācijas jomā, kur ar Direktīvu 93/83/EK ir noteikts, ka šādas tiesības var īstenot 
tikai caur mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju39. Dažos gadījumos 
valstu tiesību akti paredz, ka mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija var 
piešķirt licences arī par tādu tiesību subjektu darbiem, kas nav mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas biedri (paplašināta kolektīvā pārvaldījuma 
sistēma).  

44. Tā kā mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija pārņem tiesības no 
dažādiem tiesību subjektiem, tai ir darbu portfelis. Šis portfelis veido mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas valsts repertuāru. Tomēr mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas kopējais repertuārs ir daudz plašāks; tas ietver arī 
to citu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju repertuāru, kas 
parakstījušas savstarpējas pārstāvības līgumu ar šo organizāciju.  

5.1.3. Autortiesību licencēšana 

45. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija licencē tiesības 
komerclietotājiem. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas iekasē un 
sadala honorārus tiesību subjektiem. Kaut arī publiskā izpildījuma tiesību, izmantojot 
satelītu, kabeļus vai internetu, licencēšanas un pārvaldības tirgiem ir atšķirīgas 
iezīmes40, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju prakse saistībā ar 
licencēšanu, pārvaldību un savstarpēju pārvaldību ir gandrīz tāda pati kā to 
tradicionālā darbība komerciāli izmantojamu telpu (diskotēkas, bāri) licencēšanas 
tirgū, kur izmantošanas uzraudzība jāveic uz vietas.  

5.1.4. Licences izmantošanas uzraudzība, komerclietotāja pārskatu pārbaude licences 
piemērošana licences ņēmējam 

46. Līdzīgi kā citas iestādes, kas licencē intelektuālā īpašuma tiesības, mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas nodrošina licencētu intelektuālā īpašuma tiesību 
izmantošanas uzraudzību, komerclietotāju pārskatu pārbaudi un autortiesību 
piemērošanu tiesību pārkāpuma gadījumā.  

47. Ir svarīgi uzsvērt, ka šis lēmums attiecas tikai uz darbu likumīgu izmantošanu. Šā 
lēmuma darbības joma neietver pirātismu vai izmantošanu bez izmantošanas licences. 
Tas nozīmē, ka apsvērumi un izvērtējumi šajā lēmumā ir spēkā tikai attiecībā uz 
parastām un normālām attiecībām starp mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām un komerclietotājiem un attiecībā uz īpašiem izmantojumiem, kas 
aprakstīti 5.2. sadaļā par „Konkrēto produktu tirgiem”. 

 
38 Dažās jurisdikcijās tiesību subjektiem jānodod to tiesības mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 

organizācijai vai jāpilnvaro mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija. Šajā lēmumā termins 
„nodošana” attiecas uz abiem mehānismiem. 

39 9. pants Direktīvā 93/83/EEK. 
40 Skatīt 7.6.1.4. iedaļu attiecībā uz šo tirgus atšķirīgo iezīmju aprakstu, jo īpaši attiecībā uz piešķirto 

licenču kontroli, pārbaudēm un piemērošanu. 



 17    

                                                

5.2. Konkrēto produktu tirgi  
48. Komisija tās divos lēmumos Sony/BMG lietā41 tāpat kā Seagram/Polygram lēmumā42 

secināja, ka izmantošanai, pamatojoties uz dažādiem tiesību veidiem, var būt vajadzīgs 
noteikt dažādus produktu tirgus katrai tiesību kategorijai, kaut arī precīza tirgus 
definīcija šajā aspektā netika noteikta. Šo secinājumu apstiprina gan pieprasījuma 
puses (dažādas tiesību iezīmes saistībā ar dažādām patērētāju vajadzībām), gan 
piedāvājuma puses apsvērumi (dažādu izmantošanas sistēmu pastāvēšana, nevienādu 
licencēšanas likmju piemērošana).  

49. Autortiesību kolektīvs pārvaldījums aptver dažādas darbības, kas atbilst daudziem un 
dažādiem attiecīgiem produkta tirgiem, kurus visus ietekmē CISAC parauglīgums:  

a) autortiesību pārvaldības pakalpojumu sniegšana tiesību subjektiem,  

b) autortiesību pārvaldības pakalpojumu sniegšana citām mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, 

c) publiskā izpildījuma tiesību licencēšana komerclietotājiem, izmantojot satelītu, 
kabeļu un interneta pārraides. 

50. Produkta tirgus šajā lēmumā attiecas tikai uz publiskā izpildījuma tiesībām, jo CISAC 
parauglīgums skar tikai šādas tiesības.  

5.2.1. Autortiesību pārvaldības pakalpojumi attiecībā uz publiskā izpildījuma tiesībām 

(a) Autortiesību pārvaldības pakalpojumi autoriem (tiesību subjektu tirgus) 

51. Pirmais attiecīgā produkta tirgus ir tirgus, kurš saistīts ar autortiesību pārvaldības 
pakalpojumu sniegšanu tiesību subjektiem attiecībā uz publiskā izpildījuma tiesībām. 
No piedāvājuma viedokļa šo tirgu raksturo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas, kas piedāvā publiskā izpildījuma tiesību pārvaldību ar autortiesībām 
aizsargātu muzikālu darbu tiesību subjektiem, kuri savukārt no pieprasījuma viedokļa 
vēlas iesaistīties autortiesību kolektīvā pārvaldījuma shēmā. Ja tiesību subjekts nodod 
savu tiesību pārvaldību mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai, viņš vai 
viņa kļūst par šīs mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas biedru.  

(b) Autortiesību pārvaldības pakalpojumi citām mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām 

52. Otrais attiecīgā produkta tirgus ir saistīts ar vienas organizācijas autortiesību 
pārvaldības pakalpojumu sniegšanu otrai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai attiecībā uz publiskā izpildījuma tiesībām. No piedāvājuma viedokļa šo 
tirgu raksturo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kas vēlas un spēj 
pārvaldīt citu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju publiskā 
izpildījuma tiesības.  

53. No pieprasījuma viedokļa to raksturo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas, kas vēlas nodrošināt to repertuāra pārvaldību ārpus EEZ valsts, kurā tās 
ir reģistrētas. Tādējādi pieprasījuma aspektu raksturo mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas, kuras to biedri pilnvarojuši pārvaldīt ar to repertuāru 

 
41 Komisijas 19.7.2004. Lēmums, (Lieta Nr. COMP/M.3333 – SONY/BMG) 25. un 26. apsvērums (OV L 

62, 9.3.2005., 30. lpp.) un Komisijas 3.10.2007. Lēmums, (Lieta COMP/M.3333 — Sony/BMG) 22. 
apsvērums (OV C 94, 16.4.2008., 19. lpp.).Abu lēmumu publiska versija angļu valodā ir pieejama: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m66.html#m_3333. 

42 Komisijas 21.9.1998. Lēmums, (Lieta Nr. IV/M.1219 Seagram/Polygram), 17. apsvērums, (OV C 309, 
9.10.1998., 8. lpp.). Lēmuma publiska versija angļu valodā ir pieejama: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m1219_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m66.html#m_3333
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m1219_en.pdf
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saistītas tiesības citā teritorijā, nevis tajā, kurā mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija reģistrēta. Pakalpojumi, ko mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas sniedz viena otrai jo īpaši ietver licenču piešķiršanu ar autortiesībām 
aizsargātu darbu izmantošanai, licences ņēmēja veiktās izmantošanas uzraudzību un 
pārbaudes, norēķinus ar lietotājiem, licences ņēmēju veiktās muzikālo darbu faktiskās 
izmantošanas kontroli, lai sadalītu honorārus dažādiem autoriem, sekojošu honorāru 
iekasēšanu un iekasēto honorāru nodošanu saņēmējām mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām. Šie pakalpojumi ietver arī vispārēju tirgus uzraudzību, lai 
atklātu uzņēmējsabiedrības vai indivīdus, kas izmanto mūziku un kurām tādējādi ir 
vajadzīga licence, un izpildes pasākumu veikšanu, ja tādi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, 
ka šīs uzņēmējsabiedrības vai personas iegādājas licenci vai, pretējā gadījumā, 
pārtrauc darbu nelikumīgu izmantošanu.  
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5.2.2. Publiskā izpildījuma tiesību licencēšana komerclietotājiem, izmantojot satelītu, 
kabeļu un interneta pārraides (licencēšanas tirgus)43  

54. Trešais attiecīgā produkta tirgus ir publiskā izpildījuma tiesību licencēšana 
komerclietotājiem attiecībā uz satelīta, kabeļu un interneta izmantošanu. Šim tirgum ir 
īpašas iezīmes, kas nepiemīt citiem tirgiem, kas skatīti CISAC parauglīgumā par 
publiskā izpildījuma tiesībām un divpusējos savstarpējās pārstāvības līgumos 
(galvenokārt attiecībā uz nesaistes vidi). Galvenās atšķirības skar tehniskās iespējas 
attiecībā uz attālinātu uzraudzību publiskā izpildījuma tiesību autortiesību 
izmantošanai ar interneta, satelītu un kabeļu vides palīdzību ārpus valsts teritorijas. Tā 
rezultātā ir iespējams noteikt atšķirību starp tirgiem, uz kuriem attiecas prejudiciālie 
nolēmumi Tournier un Lucazeau44 lietās (nesaistes vide), un tirgiem, kas ir skatīti šajā 
lēmumā. Nesaistes tirgus īpatnības un to sekas ir skatītas 5.3.3. iedaļā. 

55. Attiecībā uz publiskā izpildījuma tiesību licencēšanu komerclietotājiem, kas izmanto 
satelītu, kabeļus un internetu, SABAM argumentēja, ka jānosaka atšķirība starp 
daudzteritoriālām licencēm pasaules mūzikas repertuāram un vienas teritorijas (valsts) 
licencēm tam pašam pasaules mūzikas repertuāram, kas veidotu atšķirīgu produktu 
tirgu. Abu produktu nepietiekamo aizvietojamību pieprasījuma un piedāvājuma 
aspektā izraisītu dažādās darbības teritorijas licencēm, kas paredzētas dažādiem 
lietotājiem un dažādām lietotāju vajadzībām45.  

56. Divu dažādu produktu pastāvēšana būtībā ir autortiesību ieviestās prakses rezultāts. 
Mūsdienu situācijā, kad teritoriālie ierobežojumi ir novērsti, lietotājiem nav stimula 
pieprasīt vienas teritorijas licences, un tie attiecīgi pieprasīs daudzteritoriālas licences. 
Arī no pieprasījuma puses var pamatoti apgalvot, ka pastāv zināma aizvietojamības 
pakāpe starp abiem produktiem, jo vienas teritorijas licenču un daudzteritoriālu licenču 
lietotāji bieži konkurē vienos un tajos pašos gala patērētāju tirgos. Satura sniedzējs, 
kas darbojas četrās EEZ valstīs, teorētiski varētu iegādāties vai nu vienas teritorijas 
licences no četrām mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kas atrodas 
valstīs, kurās tas darbojas, vai iegādāties vienu daudzteritoriālu licenci no vienas 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kuras darbība aptver visu EEZ 
teritoriju vai tās daļu.  

57. Tehniskās un juridiskās atšķirības varētu būt pamatojums tam, ka satelīta, kabeļu un 
interneta pārraižu veidus uzskata par dažādiem produktu tirgiem. Kabeļu un satelītu 
televīziju regulē īpaši noteikumi, un dažādajām interneta pārraidēm ir savas 
raksturīgās iezīmes. Daudziem lietotājiem nav vajadzīga licence visiem trijiem 
pārraižu veidiem. Tomēr, ņemot vērā televīzijas un interneta pārraižu pieaugošo 
konverģenci, tas var mainīties.  

5.3. Konkrētais ģeogrāfiskais tirgus 

5.3.1. Tirgus ģeogrāfiskā teritorija autortiesību pārvaldības pakalpojumu sniegšanai 
tiesību subjektiem 

58. Tirgus ģeogrāfiskā teritorija to autortiesību pārvaldības pakalpojumu sniegšanai 
autoriem, kas attiecas uz publiskā izpildījuma tiesībām, ir valsts. Neatkarīgi no 

 
43 Uzskata, ka šajā lēmumā „kabeļu retranslācija” nozīmē satelīta translācijas retranslāciju satelīta 

pārklājuma zonas robežās. Šajā lēmumā netiek aplūkots jautājums par dažādu tirgus dalībnieku 
atbildību par kabeļu retranslācijas tiesību iegūšanu.  

44 Lieta 395/87 395/87 - Ministère Public pret Jean-Louis Tournier [1989] ECR 2531 un apvienotās 
Lietas 110/88, 241/88 un 242/88 - François Lucazeau un citi pret Societé des Auteurs, Compositeurs et 
Editeurs de Musique (SACEM) un citi, [1989] ECR 2811. 

45 Skatīt 8. līdz 10. lappusi SABAM atbildes uz iebildumiem nekonfidenciālajā versijā.  
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faktoriem, kas varētu ietekmēt situāciju (piemēram, valodas vai kultūras faktoriem), 
nemainīgs ir fakts, ka dalības ierobežojumi un citi pasākumi, ar kuriem tiek 
ierobežotas tiesību subjektu iespējas nodot savas tiesības neekskluzīvi, ir veicinājuši 
šo situāciju gadu desmitiem pat tādos gadījumos, kad šādu klauzulu vairs nav. 

59. Ja nepastāvēs dalības ierobežojumi, ģeogrāfiskais tirgus varētu būt iespējami plašāks, 
jo autori varētu mainīt mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas un nodot 
savas tiesības tām mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kuras tām 
nodrošinātu labākos pakalpojumus.  

5.3.2. Tirgus ģeogrāfiskā teritorija to autortiesību pārvaldības pakalpojumu sniegšanai 
citām mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kas attiecas uz 
publiskā izpildījuma tiesībām 

60. Sniedzot autortiesību pārvaldības pakalpojumus citām mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām attiecībā uz citām publiskā izpildījuma tiesībām, tirgus 
ģeogrāfiskajai teritorijai ir gan valstiskais aspekts, gan plašāki pārrobežu elementi.  

61. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pārvalda citu mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju repertuāru. Saskaņā ar esošajiem divpusējiem 
savstarpējās pārstāvības līgumiem tās to var darīt tikai savas valsts teritorijā. Tādējādi 
katrai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai saskaņā ar esošo 
savstarpējo pārstāvības līgumu tīklu ir monopola situācija attiecībā uz pakalpojumiem, 
kas to valstu teritorijās ir sniedzami citām mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām ārzemēs. 

62. Tomēr tīmekļraide un satelītu apraide nenotiek tikai vienas EEZ valsts teritorijā. Tādēļ 
uzņēmumi, kas iesaistījušies šādā darbībā, pieprasa daudzteritoriālas licences. Tādēļ, ja 
nebūtu divpusējos pārstāvības līgumos ietverto ierobežojumu, mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija, piešķirot licenci komerclietotājiem audiovizuālā 
satura augšupielādei internetā, varētu piešķirt daudzteritoriālu licenci. Tāpat satelītu 
translācijas un kabeļu retranslācijas gadījumā jebkura mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija, kas atrodas satelīta pārklājuma zonā, varētu piešķirt 
licences visai satelīta pārklājuma zonai.  
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5.3.3. Publiskā izpildījuma tiesību licencēšanas tirgus komerclietotājiem attiecībā uz 
translāciju pa satelītu, kabeļiem un internetā. 

63. Definējot ģeogrāfisko tirgu, Komisija identificē iespējamos traucēkļus un šķēršļus, kas 
izolē konkrētajā teritorijā izvietotos uzņēmumus no to uzņēmumu konkurences 
spiediena, kuri atrodas46 ārpus konkrētās teritorijas. Vēsturiski Komisija definējusi 
attiecīgos tirgus atbilstīgi tradicionālajai autortiesību licencēšanai, ko veic vienas 
valsts robežās47. Vajadzība pēc vietējas uzraudzības un apjomradīti ietaupījumi, kas 
saistīti ar šādu darbību veikšanu, nozīmē, ka mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju darbība citas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
teritorijā līdz šim netika uzskatīta par lietderīgu. Ņemot vērā mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darba metodes un to pašreizējo licencēšanas 
praksi, konkrēto ģeogrāfisko tirgu var definēt kā valsts tirgu. 

64. Šie iemesli tomēr nav noteikti piemērojami ārpus tradicionālās nesaistes vides, kur ir 
iespējama attālā uzraudzība. Tehniskie un ekonomiskie šķēršļi mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbībai citu mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju tirgos ir acīmredzami mazinājušies. Tomēr potenciālais 
tirgus ir daudz plašāks –satelītu apraides un kabeļu retranslācijas ģeogrāfisko tirgu var 
uzskatīt par visu satelīta pārklājuma zonu; attiecībā uz interneta izmantošanu šāda 
tirgus ģeogrāfiskā teritorija potenciāli aptver visu pasauli, vai vismaz reģionus. 

6. PROCEDŪRA  
65. Šī lieta tika iesākta ar sūdzību, ko RTL 2000. gada novembrī iesniedza pret GEMA. 

Vēl viens komerclietotājs, Music Choice – digitāla audio raidorganizācija, 2003. gada 
aprīlī iesniedza sūdzību pret CISAC.  

6.1. Iebildumi 
66. Komisija 2006. gada 31. janvārī iesniedza iebildumus CISAC un tās CISAC EEZ 

biedriem. Tai pašā dienā kā pielikums iebildumiem CISAC un CISAC EEZ biedriem 
tika nosūtīts CD ROM ar Komisijas materiāliem. Adresātiem piešķīra divu mēnešu 
termiņu atbildēm. LATGA-A, SPA un STEF nesniedza atbildi uz iebildumiem. 

6.2. Mutiskā uzklausīšana 
67. Visi iebildumu adresāti, izņemot EAU un tos, kuri neatbildēja uz iebildumiem (tas ir 

LATGAA, SPA, STEF), pieprasīja mutisku uzklausīšanu atbilstoši Regulas (EK) 
Nr. 773/2004 12. pantam. SOZA, ARTISJUS un OSA pārstāvēja CISAC likumīgie 
pārstāvji. 

 
46 “Komisijas Paziņojums par jēdziena „attiecīgais tirgus” definīciju Kopienas konkurences tiesībās”, 

(OV C 372, 9.12.1997., 5. lpp.) 30. punkts. 
47 Komisijas 1971. gada 2. jūnija Lēmums 71/224/EEK par procedūru saskaņā ar Līguma 86. pantu (IV/26 

760-GEMA) (OV L 166, 24.7.1972., 22. lpp.) II.B iedaļā. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 
72/268/EEK (OV L 166, 24.7.1972., 22. lpp.); Komisijas 1981. gada 29. oktobra Lēmums 
81/1030/EEK par procedūru saskaņā ar EEK Līguma 86. pantu (IV/29.839 – GVL), (OV L 370, 
28.12.1981., 49. lpp.) 45. apsvērums. 
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68. Mutiskā uzklausīšana notika 2006. gada 14., 15. un 16. jūnijā. Divdesmit septiņi 
uzņēmumi pieprasīja ieinteresēto trešo personu statusu procedūrā un to arī saņēma. 
Daži no tiem nevēlējās tikt uzklausīti oficiālā mutiskā uzklausīšanā48. Visas citas 
trešās personas tika uzaicinātas piedalīties mutiskajā uzklausīšanā49. Tās tika 
informētas par lietas būtību, izmantojot iebildumu nekonfidenciālo versiju, un tām 
lūdza iesniegt piezīmes. 

6.3. Turpmākie informācijas pieprasījumi 
69. Pēc iebildumu pieņemšanas tika izsūtīti informācijas pieprasījumi. Iebildumu 

adresātiem 2006. gada 5. jūlijā tika dota piekļuve šiem pieprasījumiem un atbildēm uz 
tiem, kā arī trešo personas piezīmēm par iebildumiem. Turklāt no 2006. gada 
septembra vidus līdz 2006. gada 20. novembrim Komisija nosūtīja jaunu informācijas 
pieprasījumu, lai iegūtu plašākus finanšu un ekonomikas datus par attiecīgajiem 
tirgiem. Šie pieprasījumi un atbildes uz tiem bija pieejamas no 2006. gada 
18. decembra. 

6.4. Paziņojums, kas publicēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 
4. punktu 

70. CISAC un 18 CISAC EEZ biedri (AEPI (Grieķija), AKM (Austrija), ARTISJUS 
(Ungārija), BUMA (Nīderlande), GEMA (Vācija), IMRO (Īrija), LATGA-A (Lietuva), 
PRS (Apvienotā Karaliste), SABAM (Beļģija), SACEM (Francija), SGAE (Spānija), 
SIAE (Itālija), SPA (Portugāle), STEF (Islande), STIM (Zviedrija), TEOSTO (Somija), 
TONO (Norvēģija) un SOZA (Slovākija)) 2007. gada martā piedāvāja savas saistības. 

71. Īsumā saistības var aprakstīt šādi: CISAC apņēmās neieteikt dalības klauzulas 
iekļaušanu savstarpējas pārstāvības līgumos starp CISAC EEZ biedriem, un 18 CISAC 
EEZ biedri apņēmās svītrot šādas klauzulas no pārstāvības līgumiem, kas noslēgti ar 
citiem CISAC EEZ biedriem. Attiecībā uz teritoriālo ierobežojumu klauzulām CISAC 
apņēmās neieteikt savstarpēju ekskluzīvu tiesību piešķiršanu EEZ organizācijām, un 
saistības parakstījušās organizācijas apņēmās svītrot šādas klauzulas no savstarpējās 
pārstāvības līgumiem, kas noslēgti ar citām EEZ mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām. Turklāt, attiecībā uz teritoriālo nodalījumu saistības 
parakstījušās organizācijas apņēmās piešķirt daudzrepertuāru un daudzteritoriālas 
izpildījuma tiesību licences interneta pakalpojumiem, satelītu pakalpojumiem un 
kabeļu retranslācijas pakalpojumiem katrai saistības parakstījušai organizācijai, kas 
atbilst noteiktiem kvalitatīviem kritērijiem. 50

72. Tika veikta šo saistību tirgus izpēte, 2007. gada 9. jūnijā publicējot paziņojumu 
saskaņā ar Regulas 1/2003 27. panta 4. punktu51. Tika iesniegtas vairāk nekā 80 
piezīmes. Tirgus dalībnieki, proti, raidorganizācijas, satura pakalpojumu sniedzēji un 
dažas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kopumā uzskatīja, ka 
ierosinātās saistības nebūs efektīvas un atbilstīgi ierosinātajās saistībās minētajām 
definīcijām un izņēmumiem gandrīz neviena no iespējamām licencēm nebūs 
izmantojama daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences saņemšanai. Turklāt daži 

 
48 British Telecom, Deutsche Telekom, Ericsson, Infospace un BBC. 
49 Tie ir: (i) EDIMA, (ii) IFPI, (iii) RTL Group, (iv) Music Choice, (v) Footprint, (vi) IMPALA, (vii) 

Universal Music International, (viii) Music users , (ix) ICMP, (x) NextRadioTv, (xi) EBU, (xii) ZDF, 
(xiii) ARD, (xiv) VPRT, (xv) SKAP, (xvi) EICTA, (xvii) ECCA, (xviii) ROAIM, (xix) FFACE, (xx) 
Vodafone, (xxi) ACT un (xxii) UTECA. 

50 Skatīt saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punkta publicētā paziņojuma 9., 10. un 
11. punktu lietā COMP/38698 – CISAC (OV C 128, 9.6.2007., 12. lpp.). 

51 OV C 128, 9.6.2007., 12. lpp. 
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no CISAC EZZ biedriem , kas bija apņēmušies pildīt ierosinātās saistības, izmantoja 
tirgus izpētes iespēju, lai tās kritizētu. Tāpēc secināms, ka ierosinātās saistības nav 
piemērota reakcija uz iebildumos izteiktajām bažām par konkurenci.  

73. Tirgus dalībnieku tirgus izpētes laikā izteikto piezīmju nekonfidenciālajā versija tika 
nosūtīta visām personām, kam nosūtīti iebildumi. 

7. LĪGUMA 81. PANTA 1. PUNKTS UN EEZ LĪGUMA 53. PANTA 1. PUNKTS 
74. Līgums attiecas uz: 

a) dalības ierobežojumiem, ko satur savstarpējie pārstāvības līgumi un kas kavē 
konkurenci starp CISAC EEZ biedriem pakalpojumu sniegšanā autoriem; 

b) teritoriālajiem ierobežojumiem, kas kavē konkurenci starp CISAC EEZ 
biedriem izpildījuma tiesību licencēšanā komerclietotājiem; teritoriālie 
ierobežojumi izpaužas kā skaidri formulētas ekskluzīvas tiesības savstarpējos 
pārstāvības līgumos un saskaņotas darbības attiecībā uz teritoriālo nodalījumu 
licences darbības jomā. 

75. Attiecībā uz mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju dalības 
ierobežojumiem Komisija 1971. gada lēmumā GEMA lietā52 izskatīja pret konkurenci 
vērstas darbības pret tiesību subjektiem un sniedza skaidrus norādījumus par 
ierobežojumiem, kādus tiesību akti konkurences jomā paredz attiecībās starp autoru 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un to biedriem. Pirmkārt, 
lēmums GEMA lietā aizliedz mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām 
diskriminēt tiesību subjektus, pamatojoties uz to valstspiederību (jo īpaši attiecībā uz 
dalību vai iekasēto honorāru sadalīšanu). Otrkārt, lēmums GEMA lietā sniedz norādes 
par darbības ilgumu un apjomu līgumiem starp mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām un tiesību subjektiem: minētajā lēmumā tika nepārprotami 
norādīts, ka mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas nedrīkst ne uzspiest 
tiesību turētājiem ilgtermiņa līgumus, ne arī uzlikt tiem par pienākumu nodot savas 
tiesības uz ekskluzīviem pamatiem obligātai izmantošanai visā pasaulē. 1974. gada 27. 
marta spriedumā Belgische Radio en Televisie pret SV SABAM lietā Eiropas Kopienu 
tiesa nolēma, ka nosacījumi, ko mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
piemēro saviem biedriem, var būt Līguma 82. panta pārkāpums, ja tie ierobežo biedru 
brīvību savu autortiesību izmantošanā un šādi ierobežojumi pārsniedz tos, kas 
nepieciešami , lai sasniegtu tā mērķi53. 

76. Spriedumā Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) pret 
Eiropas Kopienu Komisiju lietā54 Eiropas Kopienu Tiesa apstiprināja Komisijas 
lēmumu55, kurā tika konstatēts, ka GVL, kas ir mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija Vācijā un pārvalda konkrētas izpildītāju tiesības Vācijā, ir 
pārkāpusi Līguma 82. pantu, atsakoties noslēgt pārvaldības līgumus ar tiesību 
subjektiem, kas nav Vācijas valstspiederīgie vai Vācijas iedzīvotāji, kā arī atsakoties 
aizstāvēt šo mākslinieku tiesības Vācijā. Tiesa jo īpaši konstatēja, ka GVL (kam 
faktiski bija dominējoša pozīcija tirgū attiecībā uz pakalpojumiem, kas saistīti ar 
izpildītājiem piešķirto sekundāro izmantošanas tiesību pārvaldīšanu) atteikums noslēgt 
pārvaldības līgumus ar ārzemju māksliniekiem, kas nav Vācijas iedzīvotāji, ir 

                                                 
52 Lēmums 71/224/EEK. 
53 Lieta 127/73 Belgische Radio en Televisie pret SV SABAM un NV Fonior, [1974] ECR 313, 15. punkts. 
54 Spriedums lietā 7/82, Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) pret Eiropas 

Kopienu Komisiju, [1983], ECR 483, 38. un 47. punkts. 
55 Lēmums 81/1030/EEK. 
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diskriminācija, pamatojoties uz valstspiederību, un izraisa vienotā tirgus sadalīšanu, 
tādējādi ierobežojot pakalpojumu sniegšanas brīvību. Tiesa precizēja, ka ierobežojumi 
bija ievērojami, „jo daudziem ārzemju tiesību turētājiem nebija iespēju izmantot savas 
tiesības Vācijā”56. 

77. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju noteiktos savstarpējos 
teritoriālos ierobežojumus Eiropas Kopienu Tiesa tieši izskatīja lietās Ministère Public 
pret Jean-Louis Tournier57 un Lucazeau pret Société des Auteurs, Compositeurs et 
Editeurs de Musique (Sacem) un citi58. Tomēr jau lietā Greenwich Film pret Société 
des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem) un Société des éditions 
Labrador Eiropas Kopienu Tiesa skaidri noteica, ka „šādu apvienību [mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju] darbība var būt tāda, ka tās rezultātā tiek 
sadalīts kopējais tirgus un tādējādi ierobežota pakalpojumu sniegšanas brīvība, kas ir 
viens no Līguma mērķiem”59. 

78. Prejudiciālajos nolēmumos Tournier un Lucazeau lietās Eiropas Kopienu Tiesa 
nosprieda, ka „... attiecīgie savstarpējās pārstāvības līgumi ir līgumi attiecībā uz 
pakalpojumiem, kuri paši par sevi neierobežo konkurenci ... Situācija var būt citāda, 
ja līgumi paredz ekskluzīvas tiesības, ar kurām autortiesību pārvaldības aģentūras 
apņemas nepieļaut, ka to repertuāriem tieši piekļūst ierakstītas mūzikas lietotāji, kas 
reģistrēti ārvalstīs”60. Turklāt Eiropas Kopienu Tiesa norādīja, ka „jebkāda 
saskaņotas darbības, ko īsteno valstu autortiesību pārvaldības organizācijas un kuru 
īstenošanas mērķis vai sekas ir katras organizācijas atteikums piešķirt citās 
dalībvalstīs reģistrētiem lietotājiem tiešu piekļuvi savam repertuāram”61 ir vērstas pret 
konkurenci. 

79. Eiropas Kopienu Tiesa izskatīja savstarpējās pārstāvības līgumus starp autoru 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, ņemot vērā īpašu kontekstu – 
izpildījuma autortiesību licencēšanu konkrētās telpās, piemēram, diskotēkās, viesnīcās, 
bāros un restorānos. Tiesa uzskatīja, ka „paralēla rīcība pati par sevi var būt 
pārliecinošs pierādījums saskaņotai darbībai, ja tā rada konkurences apstākļus, kas 
neatbilst parastajiem konkurences apstākļiem. Tomēr nevar pieņemt, ka pastāv šāda 
veida saskaņota darbība, ja paralēlu rīcību var izskaidrot ne tikai ar saskaņotas 
darbības pastāvēšanu, bet arī ar citiem cēloņiem.”62 Tiesa konstatēja, ka attiecībā uz 
autortiesību licencēšanu izmantošanai fiziskās telpās, šāds cēlonis varētu būt tas, ka 
citu dalībvalstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām ir jāorganizē 
sava pārvaldības un uzraudzības sistēma citā valstī, lai licencētu savu repertuāru ārpus 
savas teritorijas.  

                                                 
56 Skatīt sprieduma 35. punktu. 
57 Lieta 395/87 Ministère Public pret Jean-Louis Tournier [1989] ECR 2521. 
58 Apvienotās lietas 110/88, 241/88 un 242/88, François Lucazeau un citi pret Societé des Auteurs, 

Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) un citiem, [1989] ECR 2811.  
59 Lieta 22/79 Greenwich Film pret Societé des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) 

un Société des éditions Labrador [1979] ECR 3275. 
60 Eiropas Kopienu Tiesas spriedums Lietā 395/87 Ministère Public pret Jean-Louis Tournier , 20. punkts; 

skatīt arī Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu apvienotās lietās 110/88, 241/88 un 242/88, François 
Lucazeau un citi pret Societé des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) un citiem, 
[1989] ECR 2811. 14. punkts. 

61 EKT Lieta 395/87 Ministère Public pret Jean-Louis Tournier [1989] ECR 2521, 26. punkts; Apvienotās 
lietas 110/88, 241/88 un 242/88, François Lucazeau un citi pret Societé des Auteurs, Compositeurs et 
Editeurs de Musique (SACEM) un citiem, 20. punkts. 

62 EKT Lieta 395/87 Ministère Public pret Jean-Louis Tournier [1989] ECR 2521, 24. punkts; Apvienotās 
lietas 110/88, 241/88 un 242/88 [1989] ECR 2811, François Lucazeau un citi pret Societé des Auteurs, 
Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) un citiem, 18. punkts. 
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80. Šajā lēmumā ir izvērtēts sistemātisks teritoriāls nodalījums attiecībā uz muzikālo 
darbu autortiesību licencēšanu noteiktu veidu izmantošanai (satelīti, kabeļu pārraides 
un internets), ņemot vērā Tournier un Lucazeau lietās noteikto pārbaudi un šo jauno 
izmantošanas formu īpatnības. 

81. Komisija ir pieņēmusi divus lēmumus par mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju un komerclietotāju attiecībām daudzteritoriālā un/vai elektroniskā vidē: 
lēmumu par vienlaicīgu raidīšanu63 un lēmumu par Kannu nolīguma darbības 
paplašināšanu64.  

82. Lēmumā par Kannu nolīguma darbības paplašināšanu viens no izskatītajiem 
jautājumiem bija cena daudzteritoriālai licencei, ko piešķir lietotājiem (ierakstu 
sabiedrībām) attiecībā uz mehāniskajām tiesībām. Saskaņā ar autoru mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju izveidoto sistēmu (un ar izdevēju piekrišanu) 
ierakstu sabiedrība par visu EEZ teritoriju vai tās daļu var noslēgt vienu licencēšanas 
līgumu tikai ar vienu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju. Ierakstu 
sabiedrībai bija jāmaksā visi honorāri par darbu izmantošanu EEZ teritorijā vienai 
konkrētai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai. Šī organizācija 
piemēroja vienotu likmi, ko visas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas bija savstarpēji saskaņojušas, un jebkādas atlaides lietotājiem bija 
praktiski neiespējamas. Tomēr ar lēmumu par Kannu līguma darbības paplašināšanu 
uzlika saistības, saskaņā ar kurām mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas var ieviest mehānismu, lai piešķirtu noteiktu un maksimālu atlaidi 
ierakstu sabiedrībām, kas ir noslēgušas līgumu par daudzteritoriālu licenci 
mehāniskajām tiesībām. Tādējādi ar Kannu nolīguma darbības paplašināšanu tika 
atļauta daudzteritoriālu licenču piešķiršana ar garantiju, ka tiesību subjektu ieņēmumi 
netiek apdraudēti (pateicoties vienotai un fiksētai likmei), un ar zināmu konkurences 
līmeni cenu jomā (t.i., mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām ir 
iespēja piedāvāt ierakstu sabiedrībām maksimālo atlaidi administratīvo izmaksu 
robežās). 

83. Līdzīgi Vienlaicīgas raidīšanas nolīgums ļauj mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, kas pārvalda ierakstu sabiedrību tiesības, izsniegt daudzteritoriālas 
licences vienlaicīgai raidīšanai65. Sākotnējā paziņojumā bija paredzēts, ka 
komerclietotājiem var piešķirt licenci tikai no mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas savas valsts teritorijā . Komisija pieļāva izņēmumu tikai pēc tam, kad 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas piekrita, ka komerclietotāji var 
pieprasīt licenci jebkurai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai EEZ 
teritorijā. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām ir jāsadala licences 
cena divās daļās – administratīvās izmaksas un aizsargājamā priekšmeta cena. 
Konkurence attiecās uz pārvaldības maksu un neskar atlīdzību pašiem autoriem, 
tādējādi nodrošinot to, ka nevar tikt apdraudēti tiesību subjekta ieņēmumi šajā aspektā.  

7.1. Saikne starp Līgumu un EEZ līgumu – Jurisdikcija  

                                                 
63 Komisijas 2002. gada 8. oktobra Lēmums 2003/300/EK par procedūru saskaņā ar EK līguma 81. pantu 

un EEZ līguma 53 pantu (Lieta Nr. COMP/C2/38.014 - IFPI Simulcasting), (OV L107, 30.4.2003., 
58. lpp.). 

64 Komisijas 2006. gada 4. oktobra Lēmums 2007/735/EK par procedūru saskaņā ar EK līguma 81. pantu 
un EEZ līguma 53 pantu (Lieta COMP/C2/38.681 - par Kannu nolīguma darbības paplašināšanu), (OV 
L 296, 15.11.2007., 27. lpp.). 

65 Vienlaicīga raidīšana ir skaņas ierakstu pārraide internetā, ko radio un televīzijas stacijas veic 
vienlaicīgi ar radio un televīzijas signālu pārraidi. Savstarpējās pārstāvības nolīguma nolūks ir 
vienkāršot interneta licenču piešķiršanu radio un televīzijas raidorganizācijām, kas nodarbojas ar 
vienlaicīgu raidīšanu. 
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84. Kā jau noteikts iepriekš 2.4. iedaļā, CISAC ir mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju asociācija, kas aptver vairākus biedrus, kas atrodas ES, un divus biedrus 
no EBTA valstīm, kas ir EEZ līguma līgumslēdzējas puses, tie ir Norvēģijas TONO un 
Islandes STEF. 

85. Ciktāl CISAC pieņemtie lēmumi, divpusējie savstarpējās pārstāvības līgumi starp 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un saskaņota darbība ierobežo 
konkurenci kopējā tirgū un ietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm, ir piemērojams 
Līguma 81. pants. Tāpat arī, ciktāl CISAC pieņemtie lēmumi, divpusējie savstarpējās 
pārstāvības līgumi starp mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un 
saskaņota darbība ierobežo konkurenci teritorijā, ko aptver EEZ līgums, un ietekmē 
tirdzniecību starp Kopienu un EBTA valstīm, ir piemērojams EEZ līguma 53. pants. 

86. Šajā gadījumā Komisija ir kompetentā iestāde, kas piemēro gan Līguma 81. pantu, gan 
EEZ līguma 53. pantu, pamatojoties uz EEZ līguma 56. pantu, jo ir ietekmēta gan 
tirdzniecība starp dalībvalstīm, gan tirdzniecība starp dalībvalstīm un EBTA valstīm66. 

7.2. Līgumi starp uzņēmumiem un lēmums par uzņēmumu apvienību 

7.2.1. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas ir uzņēmumi 

87. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas ir uzņēmumi Līguma 81. panta 
1. punkta un EEZ līguma 53. panta 1. punkta izpratnē. Tās piedalās komerciālu 
pakalpojumu sniegšanā67 un tādējādi veic saimniecisku darbību. Eiropas Kopienu 
Tiesa vairākos gadījumos ir nolēmusi, ka EK konkurences noteikumi ir piemērojami 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām68. 

7.2.2. CISAC ir uzņēmumu apvienība 

88. CISAC ir mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju apvienība, un tādējādi 
uzņēmumu apvienība Līguma 81. panta 1. punkta un EEZ līguma 53. panta 1. punkta 
nozīmē. 

7.2.3. Savstarpējās pārstāvības līgumi ir līgumi starp uzņēmumiem 
89. Divpusējie savstarpējās pārstāvības līgumi, kas noslēgti starp CISAC EEZ biedriem ir 

līgumi starp uzņēmumiem Līguma 81. panta 1. punkta un EEZ līguma 53. panta 
1. punkta nozīmē69. 

7.2.4. CISAC parauglīgums ir lēmums par uzņēmumu apvienību 

90. Gan Līguma 81. panta 1. punkts, gan EEZ līguma 53. panta 1. punkts ir piemērojams 
uzņēmumu apvienībām tiktāl, ciktāl:  

a) apvienības vai apvienībai piederošo uzņēmumu darbības paredzētas, lai radītu 
tādus rezultātus, kuru nepieļaušana ir Līguma 81. panta 1. punkta un EEZ 
līguma 53. panta 1. punkta mērķis70, un/vai 

b) apvienības nolūks bija koordinēt tās biedru darbību tirgū un/vai tā ir to 
darījusi71. 

 
66 Skatīt 7.7. iedaļu. 
67 Skatīt, piemēram, Lietu 127/73 Belgische Radio en Televisie pret SV SABAM un NV Fonior. 
68 Skatīt arī iepriekš citētos spriedumus GVL un Lucazeau lietās, kas minēti 56 un 59. zemsvītras piezīmē. 
69 TONO un STEF ir noslēgušas divpusējus līgumus ar visām Kopienas mantisko tiesību kolektīvā 

pārvaldījuma organizācijām. 
70 Skatīt apvienotās lietas 209 to 215 and 218/78 - Heintz van Landewyck SARL un citi pret Eiropas 

Kopienu Komisiju [1980] ECR 3125, 88. punkts. 
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91. CISAC apgalvo, ka parauglīgums savstarpējas pārstāvības līgumam CISAC EEZ 
biedriem nav saistošs72. CISAC norāda arī, ka „Jebkurš CISAC biedrs var brīvi 
izmantot parauglīgumu… CISAC parauglīgums ir šādi jāpielāgo, jo tas ir dokuments, 
kas izstrādāts iespējamai lietošanai ne tikai EEZ, bet arī vairāk nekā 140 organizācijās, 
kas pārstāv muzikālos darbus visā pasaulē”73. Lai pierādītu savus apgalvojumus, 
CISAC piemin, ka „praktiski neviena no autoru organizācijām nav sistemātiski 
izmantojusi nepārveidotu CISAC parauglīgumu divpusējiem pārstāvības līgumiem”74.  

92. Tomēr pat tādā gadījumā, ja tas ir nesaistošs ieteikums biedriem, CISAC parauglīgums 
ir uzņēmumu apvienības pieņemts lēmums Līguma 81. panta 1. punkta un EEZ līguma 
53. panta 1. punkta nozīmē, uz kuru pamatojoties, asociācijas individuālie biedri 
noslēdz divpusējus savstarpējās pārstāvības līgumus. Asociācijas ieteikums uzskatāms 
par līdzvērtīgu lēmumam pat tādos apstākļos, ja ieteikums nav saistošs tās biedriem, 
taču biedri faktiski pilda šo ieteikumu pilda75. Kā redzams 4.4.2. iedaļā, CISAC EEZ 
biedri izmantoja būtiskus CISAC parauglīguma noteikumus savos divpusējos līgumos. 
Tādējādi parauglīgums noteica to rīcību un attiecīgi tam bija nozīmīga ietekme uz 
konkurenci. CISAC noteikti aicina savus biedrus ievērot parauglīgumu; tas ir skaidrots 
parauglīguma sākumā „Piezīmēs par parauglīguma izmantošanu”, kur ir norādīts, ka 
parauglīguma mērķis ir tiesību subjektu interešu aizsardzība, „izmantojot to 
nosacījumu harmonizāciju, saskaņā ar kuriem autoru organizācijas pārstāv viena 
otru…” (pasvītrojums pievienots). Turklāt CISAC iesaka izmantot parauglīgumu, „kad 
vien tas ir iespējams”, un ja mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
nevar precīzi izmantot parauglīguma formulējumus, CISAC norāda, ka mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas „tiek aicinātas ievērot parauglīgumā 
ietvertos būtiskos vispārējos principus” (pasvītrojums pievienots)76. No šiem 
izteikumiem nepārprotami izriet nolūks koordinēt CISAC biedru rīcību un tās faktiska 
koordinēšana. 

7.3. Juridiskais un politiskais konteksts 

7.3.1. Līguma 151. panta 4. punkts 

93. Līguma 151. panta 4. punktā ir teikts: „Rīkojoties saskaņā ar citiem šā Līguma 
noteikumiem, Kopiena ņem vērā kultūras aspektus, jo īpaši, lai respektētu un veicinātu 
kultūru daudzveidību”. Šajā aspektā var atsaukties arī uz UNESCO Konvenciju par 
kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu, ko Padome apstiprināja 
Kopienas vārdā77. Tādējādi šīs konvencijas saturs ir iekļauts Kopienas acquis. 

                                                                                                                                                         
71 Lieta 45/85 Verband der Sachversicherer e.V. pret Eiropas Kopienu Komisiju, [1987] ECR 405, 32. 

punkts; Apvienotās lietas 96-102, 104, 105, 108 and 110/82 NV IAZ International Belgium un citi pret 
pret Eiropas Kopienu Komisiju, [1983] ECR 3369, 20. un21. punkts. 

72 2003. gada 15. jūlija atbilde uz Music Choice Europe iesniegto sūdzību. 
73 Skatīt 76. punktu CISAC atbildē uz iebildumiem. 
74 Skatīt 80. punktu CISAC atbildē uz iebildumiem. 
75 Apvienotās lietas 96-102, 104, 105, 108 and 110/82 20., 21. un 89. punkts. 
76 Skatīt 2005. gada 30. augustā atjaunotā CISAC parauglīguma 2. lappusi. 
77 2006. gada 18. maija LēmumS 2006/515/EK, lai noslēgtu Konvenciju par kultūras izpausmju 

daudzveidības aizsardzību un veicināšanu (OV L 201, 25.7.2006.. 15. lpp.). 
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94. Vairākas iesaistītās personas apgalvoja, ka šī procedūra nelabvēlīgi ietekmēs kultūru 
daudzveidību Eiropā un tādējādi nav savienojama ar Līguma 151. panta 4. punkta 
mērķiem. Šķiet, ka šis apgalvojums attiecas tikai uz iebildumu pret licences 
izsniegšanas pilnvaru teritoriālo nodalījumu un tas neskar citus šīs lietas elementus. Tā 
pamatā ir pieņēmums, ka ar šo lēmumu tiks aizliegts teritoriāls nodalījums un tādējādi 
būs apdraudēta muzikālo darbu pareiza licencēšana. Ir izteikts pieņēmums, ka 
Komisijas iejaukšanās sagraus divpusējo savstarpējās pārstāvības līgumu sistēmu un 
pasaules repertuārs vairs nebūs iegūstams no vienas mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas. Tā rezultātā vairāki lietotāji pievērsīsies populāram 
repertuāram un neizmantos mazāku EEZ valstu repertuāru78. Šajā kontekstā tika arī 
apgalvots, ka teritoriālā aizlieguma rezultātā pārvaldība un daudzteritoriāla 
starptautisku populāru repertuāru licencēšana koncentrēsies dažu pārvaldījuma 
organizāciju rokās. Bez šīs ieņēmumu plūsmas, kas saskaņā ar šo argumentu varētu 
būt visai ievērojama, vietējā repertuāra pārvaldība varētu kļūt ļoti dārga attiecībā uz 
tradicionālo vai citāda veida vietējo lietošanu, tādējādi apdraudot vietējo talantu 
piemērotu popularizēšanu un atalgošanu, kā arī nelabvēlīgi ietekmējot kultūru 
daudzveidību.  

95. Šis lēmums neapstrīd kultūru daudzveidību mūzikas nozarē, un ar to nav aizliegta ne 
savstarpējās pārstāvības sistēma, ne mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju iespējas noteikt pārstāvības līgumos zināmu teritoriālu nodalījumu līdz ar 
zināmiem komercnoteikumiem. Lēmums aizliedz koordinēšanu, kuras sekas ir 
sistemātisks teritoriāls nodalījums pēc valsts teritorijas79. Kā skaidrots 7.6.2.2. iedaļā, 
šis lēmums tādējādi neveido stimulu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām atteikties no savstarpējās pārstāvības sistēmas. Gluži pretēji, tas piedāvā 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām iespēju pielāgot savstarpējās 
pārstāvības sistēmu tiešsaistes vides vajadzībām un tādējādi padarīt to pievilcīgāku 
gan tiesību subjektiem, gan lietotājiem. 

96. Turklāt tika apgalvots, ka lēmums par aizliegumu šajā lietā radīs CISAC EEZ biedru 
savstarpēju konkurenci attiecībā uz komerlietotājiem piešķirto licenču cenām (tā 
sauktā „nonivelēšana pēc zemākā”), un šāda konkurence kaitēs tiesību subjektiem. Kā 
tiks skaidrots 7.6.2.2. iedaļā, skatot iepriekšējos Komisijas lēmumus, nav gaidāms, ka 
šī lēmuma rezultātā autoriem maksātie honorāri tiks nonivelēti pēc zemākā. 

97. Tāpat tika argumentēts, ka tiktu apdraudēta savstarpēja subsidēšana honorāru sadalē, 
ko daži CISAC EEZ biedri šobrīd izmanto attiecībā uz plaši izmantotu mūziku un 
vietējo mūziku vai starp lielākajiem tiesību subjektiem un mazāk zināmiem 
autoriem80. Tomēr šis lēmums neparedz iejaukšanos CISAC EEZ biedru iekšējā 
kārtībā, ar kuru regulē honorāru sadalīšanu starp to biedriem, un tas neizskata arī to, 
vai organizācijas zināmā mērā veic šķērssubsidēšanu savu biedru vidū (tostarp 
piedāvājot sociālos vai kultūras pakalpojumus), vai arī tās sadala honorārus, 
pamatojoties tikai uz muzikālo darbu faktisko izmantošanu.  

98. Pēdējo gadu laikā ir novērota tendence, ka daži tiesību subjekti daļu no savām 
tiesībām vairs neiekļauj mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 

 
78 Skatīt, piemēram, 23. un 102. un turpmākos punktus, kā arī 155. punktu GEMA nekonfidenciālajā 

atbildē uz iebildumiem un 26. lappusi AKM nekonfidenciālajā atbildē uz iebildumiem. 
79 Skatīt 7.6. iedaļu. 
80 Piemēram, TONO savā atbildē uz iebildumiem (15. lappuse nekonfidenciālajā versijā) apgalvoja, ka 

atteikšanās no teritoriālā nodalījuma „negatīvi ietekmēs kultūru daudzveidību EEZ. Tas jo īpaši skars 
nacionālo, piemēram, Norvēģijas, repertuāru un padziļinās norvēģu mūzikas marģinalizāciju (..) EEZ, 
radot priekšrocības angloamerikāņu mūzikai. 
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savstarpējās pārstāvības sistēmā un ieceļ jaunus tiesību pārvaldītājus licencēšanai visas 
Eiropas mērogā; šīs tendences cēloņi ir tirgus attīstība un jauni uzņēmējdarbības 
modeļi, kas radušies jau ilgi pirms šīs procedūras uzsākšanas, un tāpēc to nevar 
uzskatīt par šo tendenču cēloni. Nevar pieņemt, ka šis lēmums apdraudēs vietējo 
repertuāru dzīvotspēju tāpēc, ka tiks atcelti savstarpējās pārstāvības līgumi, jo šajā 
lēmumā nav apstrīdēti paši pārstāvības līgumi, un tas neveido stimulu pārvaldījuma 
organizācijām šādus līgumus atcelt.  

99. Visbeidzot mūzikas izplatīšanas marketingu galvenokārt veic ierakstu sabiedrības, 
raidorganizācijas un radiostacijas, nevis mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas. Mūzikas darbu popularizēšana un panākumi lielā mērā nav atkarīgi no 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. 

7.3.2. Vietējo noteikumu ietekme 

100. Daži CISAC EEZ biedri apgalvo, ka to monopola situācija ir noteikta ar valsts tiesību 
aktiem. Tas šķietami attiecas uz Itāliju, Austriju, Ungāriju un Slovākiju. Citos 
gadījumos (piemēram, SAZAS) tiek apgalvots, ka vietējie noteikumi prasa reģistrāciju 
vai atļaujas, kas nav pieejamas citiem CISAC EEZ biedriem un kas kavē šos CISAC 
EEZ biedrus izsniegt licences noteiktā teritorijā. Ne vienmēr ir skaidrs, vai tas attiecas 
uz licences piešķiršanu lietotājam, kas atrodas šajā teritorijā, vai lietotājam, kas vēlas 
izmantot licenci šajā teritorijā.  
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101. Neizdarot galīgus secinājumus, jāatzīmē, ka šie šķietamie valsts monopoli vai citi 
ierobežojoši pasākumi neliedz mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām 
noslēgt savstarpējās pārstāvības līgumus ar citām organizācijām, kas ļauj otrai 
līgumslēdzējai pusei piešķirt daudzteritoriālas licences vai likvidē otras puses 
aizsardzību pret konkurenci no citām mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām. Piemēram, Austrijas tiesību akti neaizliedza AKM noslēgt līgumu ar 
SABAM, ar kuru pēdējai ir paredzētas neekskluzīvas pilnvaras vai kurš iekļauj arī 
Nīderlandes teritoriju. Ciktāl šajā lēmumā aprakstītā prakse ietekmē tirgus, kuros 
ekskluzivitāte nav piešķirta ar likumu, tā ir mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju patstāvīgu lēmumu nevis valsts tiesību aktu darbības rezultāts81. Jebkurā 
gadījumā argumenti par vietējo noteikumu ietekmi ir pretrunā dažu pušu, jo īpaši SIAE 
un AKM82, agrākai rīcībai. Abas organizācijas ir parakstījušas Santjago nolīgumu83, 
kas nozīmē to, ka tām nav bijuši nekādi iebildumi pret to, ka citi Santjago nolīguma 
parakstītāji izsniedz licences visai EEZ teritorijai, ietverot arī Itāliju un Austriju.  

102. Turklāt daži CISAC EEZ biedri apgalvo, ka šajā procesā apskatītās klauzulas jebkurā 
gadījumā nav īstenojamas, jo tās ir pretrunā valstu tiesību aktu atsevišķiem 
noteikumiem84. Tomēr nolīguma klauzulas pretruna ar valsts tiesību aktiem neliedz 
piemērot Līguma 81. pantu. 

7.3.3. Paplašināto licenču sistēma 

103. Daži CISAC EEZ biedri norādīja Komisijai, ka tiesību akti to valstīs paredz kolektīvu 
licencēšanas sistēmu. Saskaņā ar šo sistēmu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija ir tiesīga izsniegt licenci ne tikai par tās pārstāvēto tiesību subjektu 
darbiem, bet arī tādu tiesību subjektu darbiem, kas nav tās biedri. Jo īpaši tā ir iespēja 
licencēt tiesības uz apraidi un kabeļu retranslāciju85.  

104. Tomēr šādas sistēmas mērķis ir nodrošināt to, ka noteikti lietotāji var saņemt vienotu 
licenci visām tiesībām, un tā nav jāņem vērā, novērtējot izskatāmās prakses 
saderīgumu ar Līguma 81. pantu. Paplašināto licenču sistēma pati par sevi neliedz 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai, kas atrodas citā EEZ valstī, 
izsniegt licenci tās EEZ valsts teritorijai, kurā ir spēkā šāda sistēma. Parastais 
nosacījums tam, lai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija varētu 
izsniegt derīgu paplašināto licenci, ir atbilstība vietējiem tiesību aktiem par 

 
81 Šajā aspektā jāatzīmē, ka 2006. gada 5. aprīļa vēstulē, ko SIAE nosūtīja BUMA, SIAE paskaidroja 

BUMA, ka to savstarpējās pārstāvības līgumi neparedz ekskluzivitāti. SIAE uzsvēra, ka: „Citiem 
vārdiem, BUMA ir tiesības nozīmēt citus pilnvarotos vai sevi pašu, lai licencētu savu repertuāru 
Itālijā”.  

82 Skatīt 12. un 21. lappusi AKM atbildes uz iebildumiem nekonfidenciālajā versijā. 
83 Komisija 2004. gadā pieņēma iebildumus par interneta licencēšanu, ko veic autoru mantisko tiesību 

kolektīvā pārvaldījuma organizācijas saskaņā ar tā saukto Santjago nolīgumu. Šis nolīgums satur 
klauzulu par klientu sadali, saskaņā ar kuru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
apņemas izsniegt pasaules licenci tikai lietotājiem, kas atrodas to (proti, to valsts) teritorijā. Komisija 
apsvēra, ka teritorialitātes zaudējums, ko izraisījis internets, kā arī mūzikas datņu digitālais formāts ir 
pavēris ceļu daudzteritoriālai licencēšanai ar pieaugošu konkurenci kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
starpā par jauna veida licences. Santjago nolīgums beidzās 2004. gadā, un puses to neatjaunoja (skatīt 
Komisijas 2004. gada 3. maija paziņojumu presei IP/04/586). BUMA un SABAM uzņēmās saistības 
neparakstīt ar citām mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām līgumus par publiskā 
izpildījuma tiesību licencēšanu lietošanai tiešsaistē, kas ietvertu klauzulu par klientu sadali (skatīt 
Paziņojumu, kas publicēts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu lietā 
COMP/ C2/39152 — BUMA un lietā COMP/C2/39151 SABAM (Santjago nolīgums 
COMP/C2/38126), OV C 200, 17.8.2005., 11. lpp.). 

84 Skatīt AEPI atbildi uz iebildumiem un 34. un 35. punktu GEMA atbildē uz iebildumiem. 
85 Skatīt Direktīvas 93/83/EEK 3. panta 2. punktu un 9. panta 2. punktu. 
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pārvaldījuma organizāciju darbību (attiecībā uz pārskatatbildību, efektivitāti u. tml.). 
Katra mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas izpilda šo nosacījumu, 
potenciāli var uzsāk paplašināto licenču izsniegšanu.  

105. Tādējādi secināms, ka ar šo lēmumu netiek ietekmēta paplašināto licenču sistēmas 
pastāvēšana un darbība. 

7.3.4. Komisijas ieteikums par tiesību pārvaldību tiešsaistes vidē 

106. 2005. gadā tika publicēts Komisijas 2005. gada 18. oktobra Ieteikums 2005/737/EK 
par likumīgu mūzikas tiešsaistes pakalpojumu autortiesību un blakustiesību kolektīvo 
pārrobežu pārvaldījumu86 . 

107. Daudzi CISAC EEZ biedri apgalvoja, ka iebildumi lielā mērā ir pretrunā Ieteikumam. 
Šos argumentus var apkopot, citējot CISAC piezīmes: „Šajā dokumentā ir nopietni 
kritizēta un nepārprotami noliegta „2. iespēja”, kas uzlabo autortiesību pārrobežu 
pārvaldību, ieviešot daudzteritoriālas licences ar brīvi izvēlētu pieejas vietu. Tā ievieš 
konkurenci komerclietotāja līmenī un tādējādi vēl pastiprina lietotāja pozīcijas 
komercsarunās.” Tāpēc CISAC secina, ka „Iebildumos izteiktais viedoklis par 
konkurenci mūzikas pakalpojumu sniegšanā, izmantojot internetu, nav pamatots un ir 
pretrunā 2005. gada dokumentam, kurā Komisija secina, ka iebildumos popularizētā 
konkurence kaitēs autoriem un komerclietotājiem kultūras nozarē”87.  

108. Komisija jau iesākumā atzīmē, ka CISAC EEZ biedri neizšķir pašu Ieteikumu (kurā 
nav ierosinātas nekādas „iespējas”) un Komisijas dienestu darba dokumentā iekļauto 
ietekmes novērtējumu, kas ir sagatavots pirms ieteikuma. Dienestu darba dokuments ir 
tikai sagatavošanas darbs, un Komisija to nav pieņēmusi88. 

109. Būtībā ieteikumā 2005/737/EK ir pausts noteikts viedoklis, ka tiesību subjektiem ir 
jāspēj brīvi izvēlēties savu tiesību pārvaldītājus un pārvaldāmo tiesību apjomu 
neatkarīgi no tiesību subjekta dzīves vietas vai valstspiederības89. Turklāt Ieteikumā ir 
skaidri teikts, ka kolektīvo tiesību pārvaldītāji piešķir komerclietotājiem licences uz 
objektīvu kritēriju pamata, „nepieļaujot nekādu diskrimināciju lietotāju vidū”90, un 
tajā ir atbalstīta daudzteritoriālu licenču izveidošana. Tādējādi Ieteikums 2005/737/EK 
un šis lēmums ir saskanīgi, jo tie abi atbalsta to konkurences šķēršļu novēršanu, kas 
tiesību subjektiem liedz brīvi izvēlēties mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas un tiesību pārvaldītājiem liedz izsniegt daudzteritoriālas licences.  

110. Visbeidzot Ieteikums ir nesaistošs akts un to ir jālasa un jāskaidro saistībā ar Līguma 
noteikumu piemērošanu, jo īpaši saistībā ar tā 81. un 82. pantu. 

7.3.5. Ietekmētās konkurences formas  

111. Pamatnostādnes par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu91 18. punkts paredz 
lietderīgu sistēmu to konkurences avotu analīzei, ko var ietekmēt līgumi, kuru mērķis 

 
86 (OV L 276, 21.10.2005., 54. lpp.). 
87 Skatīt 11. un 12. punktu CISAC atbildē uz iebildumiem. 
88 Komisijas dienestu darba dokuments – Ietekmes novērtējums par reformu likumīgu mūzikas tiešsaistes 

pakalpojumu autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārrobežu pārvaldījuma jomā, SEC(2005) 1254, 
11.10.2005., pieejams 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/sec_2005_1254_en.pdf Šajā aspektā 
tiek atzīmēts, ka CISAC ir atsaukusies uz valodu, šī atsauce nav skatīta pētījumā saistībā ar dienestu 
veikto 2. iespējas novērtējumu (jo īpaši skatīt citātus CISAC atbildes uz iebildumiem 175. punktā). 

89 Skatīt Ieteikuma 2005/373/EK 3. un 5. punktu. 
90 Skatīt Ieteikuma 2005/373/EK 9. punktu. 
91 Komisijas Paziņojums „Pamatnostādnes par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu” (2004/OV C 

101, 97. lpp.). 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/sec_2005_1254_en.pdf
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vai sekas var būt konkurences ierobežojums 81. panta 1. punkta nozīmē. Šīs lietas 
kontekstā ir ietekmētas divi konkurences veidi. Pirmkārt, mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju konkurence par saviem pakalpojumiem vai repertuāriem. 
Šāda (faktiska vai potenciāla) konkurence trijos no 5.2. iedaļā aprakstītajiem tirgiem, 
proti, autortiesību pārvaldības pakalpojumu sniegšana tiesību subjektiem, pārvaldības 
pakalpojumu sniegšana citām mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām 
un publiskā izpildījuma tiesību licencēšana komerclietotājiem attiecībā uz satelīta, 
kabeļu un interneta izmantošanu. 

112. Daži CISAC EEZ biedri argumentēja, konkurenci starp mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām sava repertuāra licencēšanā komerclietotājiem, izmantojot 
tiešo licencēšanu, nav iespējama, jo pārvaldījuma organizāciju repertuāri ir savstarpēji 
papildinoši. Jāpiekrīt, ka dažiem lietotājiem, piemēram, radio un televīzijas kanāliem, 
ir ierobežotas iespējas izvēlēties atsevišķus valstu repertuārus. Citi lietotāji, piemēram, 
telefona zvanu signālu piedāvātāji, var būt elastīgāki attiecībā uz repertuāru, kas tiem 
ir vajadzīgs, lai izveidotu savus piedāvājumus tirgum. Turklāt mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju repertuāra savstarpējās papildināmības augstais 
līmenis ir ievērojami palielinājies sakarā ar ierobežojumiem, ko uzliek vai kas bija 
uzlikti biedru iespējām pievienoties dažādām pārvaldījuma organizācijām vai sadalīt 
savu repertuāru starp vairākām pārvaldījuma organizācijām. Šie ierobežojumi ir 
sadalījuši pasaules repertuāru atsevišķu valstu repertuāros.  

113. Otra konkurences forma ir konkurence starp mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, kas piedāvā līdzīgus repertuārus. Šāda konkurence ir iespējama starp 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām uz to tiesību pamata, ko tās ir 
ieguvušas no citām pārvaldījuma organizācijām savstarpējās pārstāvības līgumu 
rezultātā, ja šādi savstarpējās pārstāvības līgumi nesatur teritoriālus ierobežojumus. Šis 
(faktiskās vai potenciālās) konkurences veids, kas ietekmē mūzikas repertuāru 
piedāvājumu komerclietotājiem, skar tikai publiskā izpildījuma tiesību licencēšanas 
tirgu.  

114. Līgumi, kas attiecina licenci uz konkrētu teritoriju un liedz citām mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām izsniegt licences attiecībā uz šo teritoriju, 
ietekmē konkurenci par konkrēto repertuāru. Īsumā, ja līgums ierobežo pastāvošu vai 
iespējamu konkurenci, kas pastāvētu, ja nebūtu līguma radīto ierobežojumu, šādam 
līgumam var piemērot Līguma 81. panta 1. punktu. 

115. Pirms izdarīt secinājumu, vai uz šādu konkurences ierobežojumu tā ierobežojošā 
mērķa vai seku dēļ attiecas Līguma 81. panta 1. punkts, saskaņā ar Komisijas 
pamatnostādņu par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu 18. punkta 
2. apakšpunktu jāapsver, vai licencēšana starp mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām notiktu, ja nepastāvētu attiecīgie līgumiskie ierobežojumi. Ja 
ierobežojums ir objektīvi nepieciešams šādas licencēšanas pastāvēšanai, tad uz 
ierobežojumu Līguma 81. panta 1. punkts92 neattiecas. Tādējādi 81. panta 1. punktu 
nepiemēro, ja attiecīgais līgums netiktu noslēgts, ja nepastāvētu ierobežojums. Tādā 
gadījumā nav konkurences, ko ierobežot. Kā norāda atsauce uz „objektīvu 
nepieciešamību”, šis izvērtējums nebalstās uz pušu subjektīviem uzskatiem. Kā 
norādīts Pamatnostādņu 18. panta 2. punktā, jautājums nav par to, vai puses to 
konkrētajā situācijā nepiekristu mazāk ierobežojoša līguma noslēgšanai, bet par to, vai, 
ņemot vērā līguma raksturu un tirgus iezīmes, uzņēmumi līdzīgos apstākļos nenoslēgtu 
mazāk ierobežojošu līgumu. Šajā sakarā jāizvērtē faktiskais ekonomiskais konteksts, 

 
92 Lieta 258/78 L.C. Nungesser KG un Kurt Eisele pret Eiropas Kopienu Komisiju, [1978] ECR 2015.  
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kurā ir spēkā CISAC parauglīgums un darbojas CISEC EEZ biedri, kā arī attiecīgo 
tirgu iezīmes. 

116. Minētā shēma tiek piemērota iedaļās, kurās aplūkoti dažādi ierobežojumi, ko satur 
divpusējie savstarpējās pārstāvības līgumi (7.4. un 7.5. iedaļa), un CISEC EEZ biedru 
saskaņotās darbības, kā arī šādu ierobežojumu saderība ar Līguma 81. panta 1. punktu 
un EEZ līguma 53. panta 1. punktu (7.6. iedaļa). 

7.3.6. Atbalsta vēstule, kas 1999. gadā ir nosūtīta PRS  

117. Pirms iebildumiem un citas procedūras ietvaros (lieta IV/34.991) Komisija nosūtīja 
PRS atbalsta vēstuli par tās iekšējiem dalības noteikumiem un savstarpējās pārstāvības 
līgumu ar SACEM93.  

118. PRS paziņoja Komisijai savus dalības noteikumus 1994. gada 3. februārī. Saskaņā ar 
veidlapas A/B pielikumu biedra tiesību nodošana PRS bija ekskluzīva visam 
izpildījuma tiesību kopumam (veidlapas A/B pielikuma 5.2.2. punkts). Atjauninātajā 
paziņojumā 1999. gada 12. janvārī PRS paziņoja par grozītiem dalības noteikumiem, 
kas ļauj atteikties no tiesību nodošanas uz dzīvās mūzikas izpildīšanu. PRS informēja 
arī par savstarpējās pārstāvības līgumiem ar citiem CISAC EEZ biedriem , kuri 
atbilstīgi veidlapas A/B pielikuma tekstam „… nav ekskluzīvi…”. Saskaņā ar 
veidlapas A/B pielikuma tekstu PRS paziņojuma 8. pielikumā pievienoja līgumu ar 
SACEM. Tomēr 8. pielikumā ietvertais dokuments faktiski ir CISAC parauglīgums. 
Atbalsta vēstule PRS tika nosūtīta 1999. gada 16. februārī.  

119. PRS un citi iebildumu adresāti argumentēja, ka atbalsta vēstules kontekstā nav īpaši 
saprotams, kāpēc Komisija ir mainījusi savu novērtējumu un kā Komisija var uzlikt 
PRS un citiem iebildumu adresātiem naudassodu par CISAC parauglīgumā paredzēto 
dalības un teritoriālo ierobežojumu ierosināšanu vai īstenošanu. 

120. Tomēr atbalsta vēstule neliedz Komisija atkārtoti izvērtēt izskatāmo līgumu vai praksi, 
kā tas arī norādīts atbalsta vēstules tekstā. 

121. Būtībā kopš 1999. gada tirgus situācija ir ievērojami mainījusies, un Komisija, 
pārbaudot šo lietu, ir atklājusi jaunu informāciju. Īsumā, interneta parādīšanās ir 
radikāli mainījusi autortiesību izmantošanas veidu. Turklāt, kā skaidrots 236. 
apsvērumā, tirgus dalībnieki ir attīstījuši jaunus uzņēmējdarbības modeļus. Savā 
sūdzībā RTL sniedza informāciju par satelītu un kabeļu izmantošanu, kas nebija 
zināma PRS paziņojuma laikā. Papildu informācija ietvēra pierādījumus, ka 
savstarpējie pārstāvības līgumi ir kavējuši raidorganizāciju starptautiskās 
uzņēmējdarbības attīstību. PRS paziņojums ietvēra tikai informāciju par dalības 
noteikumu procedurālajiem aspektiem un līgumiem ar citiem CISAC EEZ biedriem. 

122. Visbeidzot, 1999. gadā nosūtītā atbalsta vēstule PRS neliedz Komisijai konstatēt 
pārkāpumu, pamatojoties uz faktiem, kas ir būtiski šā lēmuma pieņemšanai.  

7.4. Dalības ierobežojumi  
123. Šajā iedaļā ir skatīti dalības ierobežojumi divpusējos līgumos starp mantisko tiesību 

kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kas Līguma 81. panta 1. punkta un EEZ līguma 
53. panta 1. punkta nozīmē ir līgumi starp uzņēmumiem. 

 
93 Saistībā ar šo procedūru PRS pieprasīja pieeju Komisijas dokumentiem lietā IV/34.991. PRS tika 

piešķirta pieeja lietai 2006. gada 28. martā. Tai tika arī piedāvāta iespēja izgatavot kopijas no visiem 
pieejamiem dokumentiem, ko tā uzskata par vajadzīgiem. 
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124. CISAC parauglīguma 11. panta II punkts paredz94, ka neviena no līgumslēdzējām 
pārvaldījuma organizācijām bez otras organizācijas piekrišanas nedrīkst uzņemt kā 
biedru otras organizācijas biedru vai jebkuru fizisku personu, uzņēmumu vai 
uzņēmējsabiedrību, kam ir tās valsts valstspiederība, kurā darbojas otra organizācija. 
Parauglīguma 11. panta II punkta īstenošana divpusējos savstarpējās pārstāvības 
līgumos nozīmēja to, ka mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai ir 
jāprasa otras pārvaldījuma organizācijas – potenciāla konkurenta autoru tiesību 
pārvaldīšanas tirgū – atļauja, pirms tā var uzņemt autoru, kas jau ir citas pārvaldījuma 
organizācijas biedrs vai tās teritorijas valstspiederīgais, kurā darbojas otra 
pārvaldījuma organizācija un kas parasti ir tā valsts, kurā atrodas otra pārvaldījuma 
organizācija.  

125. Šis noteikums ierobežo autora iespēju kļūt par biedru pašu izvēlētā mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijā vai vienlaikus būt dažādu EEZ pārvaldījuma 
organizāciju biedram, kas pārvaldītu viņa vai viņas tiesības dažādās EEZ teritorijās.  

126. Dalības ierobežojumi skar divus konkurences veidus. Pirmkārt un galvenokārt, tie 
ierobežo konkurenci starp mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām 
tirgū, kas saistīts ar pakalpojumu sniegšanu tiesību subjektiem. Otrkārt, un mazāk 
tieši, ierobežojumu radītā ietekme uz repertuāriem, kas pieder katrai autortiesību 
aģentūrai, arī var ietekmēt konkurenci starp pārvaldījuma organizācijām tirgū, kurš 
saistīts ar tiesību licencēšanu komerclietotājiem. Ar klauzulām var ierobežot katras 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju repertuārus līdz tās pašas EEZ 
valsts tiesību subjektu tiesībām, tādējādi vairāk palielinot repertuāru papildināmību, 
nekā tas būtu pretējā gadījumā. Tāpēc ierobežojumi var mazināt pārvaldījuma 
organizāciju savstarpējo konkurenci attiecībā uz to repertuāru licencēšanu. Tāpat 
dalības ierobežojumi jāņem vērā, izvērtējot teritoriālos ierobežojumus, kas 
pārvaldījuma organizācijai ļauj veikt licencēšanu tikai vienā EEZ valstī. Jo lielākā 
mērā atsevišķu pārvaldījuma organizāciju repertuāru var uzskatīt par aizstājamu, jo 
lielākā mērā teritoriālie ierobežojumi ierobežo konkurenci, kas pretējā gadījumā 
rastos, ja nepastāvētu divpusējie savstarpējās pārstāvības līgumi. Dalības ierobežojumi 
veicina skaidri nodalītu nacionālo repertuāru rašanos, jo to rezultātā autoriem ir grūtāk 
kļūt par citu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju biedriem. Bez 
dalības ierobežojumiem nacionālā nodalījuma pastāvēšanas varbūtība būtu mazāka, un 
tas ilgtermiņa iespējami padarītu repertuārus viendabīgākus.  

127. Tādējādi uz dalības ierobežojumiem attiecas Līguma 81. panta 1. punkts un EEZ 
līguma 53. panta 1. punkts un tie veido pārkāpumu pēc būtības. 

128. Komisijas izmeklēšana un mutiskā uzklausīšana liecināja, ka daži CISAC EEZ biedri 
paši uzskata, ka šī parauglīguma klauzula ir vērsta pret konkurenci95. 

 
94 Lai arī klauzula tika formāli izslēgta no CISAC parauglīguma 2004. gada jūnijā, to turpina izmantot 

vairākas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas to divpusējos savstarpējos līgumos, kā 
tas paskaidrots 30. līdz 34. apsvērumā.  

95 Piemēram, 2005. gada aprīļa vēstuļu apmaiņā ar STIM SACEM par CISAC parauglīguma 11. panta 
II punktu rakstīja, ka: ).“Une telle clause n’est pas conforme à l’article 81(1) du Traité de Rome. Par 
conséquent, il apparaît nécessaire de (la) supprimer du contrat de représentation réciproque conclu 
entre la SACEM et la STIM… »" (Šāda klauzula neatbilst Romas līguma 81. panta 1. punktam. Tāpēc 
būtu nepieciešams to svītrot no savstarpējās pārstāvības līguma, kas noslēgts starp SACEM un STIM…) 
(Sk. SACEM pārstāvja Thierry Desurmont 2005. gada 4. aprīļa vēstuli, kas nosūtīta Kenth Muldin no 
STIM, 1. lpp.). Vēstulē SACEM, kas datēta ar 2005. gada 18. maiju, ZAIKS rakstīja, ka " l' article 11(II) 
…n'est pas conforme aux dispositions de l'article 81(1) du traité de Rome" (11.panta II punkts … 
neatbilst Romas līguma 81. panta 1. punkta noteikumiem). Pēc būtības līdzīgas piezīmes AKKA/LAA 
rakstīja SACEM 2005. gada 7. jūnija vēstulē: „Atsaucoties uz jūsu 2005. gada 13. maija vēstuli par 
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129. IMRO apgalvo, ka šis noteikums tika piemērots tikai tad, kad autors jau bija citas 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas biedrs un vēlējās pārcelt savu 
dalību, jo vairāku praktisku iemeslu dēļ bija nepieciešams saņemt otras organizācijas 
piekrišanu96. Šķiet, ka kolektīvā pārvaldījuma organizācijām patiesi ir nepieciešams 
savstarpēji sazināties, lai bez problēmām nodotu tiesību subjekta dalību no vienas 
organizācijas otrai. Tomēr klauzulai ir cits saturs, un piekrišanas pieprasījums tam, vai 
tiesību subjektam ir vai nav tiesības izvēlēties citu mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju, nav obligāti nesaistīts ar to, vai atteikums sniegt piekrišanu 
ir motivēts vai nē.  

130. Dažu CISAC EEZ biedru izvirzītais arguments, ka dalības klauzula netiek piemērota, 
nemaina šīs klauzulas ierobežojošo būtību. Tā kā klauzulas priekšmets ir autoru 
iedalīšana pēc to valstspiederības, uzticot „vietējai” kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai lēmuma pieņemšanu par to, vai autors var iestāties citā mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijā, nav nepieciešams pierādīt klauzulas piemērošanu 
vai izpildi. Pati klauzulas pastāvēšana rada „vizuālu un psiholoģisku” fonu, kas kavē 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas piesaistīt autorus, kas pašreiz ir 
citu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju biedri vai nav valstspiederīgie to vietējā 
teritorijā97. Tāpat ar dažu CISAC EEZ biedru argumentu, ka autori ir iesnieguši 
pieprasījumus par dalību tikai savas valsts mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijā, nav noliedzams klauzulas ierobežojošais raksturs. Gluži pretēji, ja šis 
apgalvojums būtu pareizs, šāda klauzula nebūtu vajadzīga. 

131. Turklāt izmeklēšanā atklājās, ka to autoru īpatsvars, kas nav valstspiederīgie kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas valsts teritorijā, ir visai neliels. Komisija 2005. gada martā 
nosūtīja CISAC EEZ biedriem informācijas pieprasījumu, kurā uzdeva jautājumu par 
to, vai tiem ir biedri, kas nav to valsts valstspiederīgie. AKKA/LAA atbildēja, ka tai 
nav biedru, kas nebūtu valstspiederīgie. Dažiem CISAC EEZ biedru rādītāji bija ļoti 
zemi. AEPI atbildēja, ka tai ir 11 biedri, kas nav valstspiederīgie. TEOSTO ir 0,8 % 
biedru, kas nav valstspiederīgie, ARTISJUS un OSA – katrai attiecīgi 1 %, SGAE – 
1,43 %. Citi CISAC EEZ biedri skaitļus nenosauca (ZAIKS, TONO, SPA, SOZA, 
STIM, SIAE, SABAM, LATGA-A, KODA, EAU, STIM, AKM). GEMA norādīja, ka 
6,83 % tās biedru nav Vācijas valstspiederīgie. Saskaņā ar PRS datiem (kuras 
savstarpējos līgumos nav tiešas klauzulas par dalību) 11,3 % no tās biedriem nav 
Apvienotās Karalistes valstspiederīgie. No SACEM biedriem 19 % nav 
valstspiederīgie, tomēr šo rādītāju var skaidrot ar apstākli, ka SACEM tieši darbojas 
vairākās valstīs, kas atrodas gan Kopienā (Luksemburga), gan ārpus Kopienas 
(galvenokārt Āfrikā). 

 
savstarpējās pārstāvības līguma atbilstību Romas līguma 81. panta 1. punktam, es vēlētos apstiprināt, 
ka AKKA/LAA piekrīt tam, ka 11. panta II punkts parakstītajā savstarpējās pārstāvības līgumā starp 
SACEM un AKKA/LAA ir uzskatāms par svītrotu”. Citas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas procedūras laikā uzsāka klauzulas svītrošanu no savstarpējās pārstāvības līgumiem, kas 
norāda uz to, ka šī klauzula nav nepieciešama šo līgumu nevainojamai darbībai, vai uz to, ka šīs puses 
klauzulu netieši uztver kā vērstu pret konkurenci (piemēram, ARTISJUS, BUMA, KODA, OSA). 

96 IMRO par šādiem iemesliem uzskata tikai situāciju, kurā citas pārvaldījuma organizācijas biedrs nolemj 
pievienoties IMRO un pēc tam atstās savu pārvaldījuma organizāciju. IMRO uzskata, ka tai ir 
pienākums saņemt šīs otras pārvaldījuma organizācijas piekrišanu saistībā ar attiecīgā tiesību subjekta 
dalības sākuma un beigu datumiem. Skatīt 38. un 39. punktu IMRO 31.1.2008. atbildē uz iebildumiem 
un 28.9.2005. vēstuli. 

97 Šajā aspektā skatīt Lietu 19/77 Miller International Schallplatten GmbH pret Eiropas Kopienu 
Komisiju [1978] ECR 131, 7. punkts; Apvienotās lietas 32/78, 36/78 un 82/78, BMW Belgium SA pret 
Eiropas Kopienu Komisiju [1979] ECR 2435, 27. līdz 36. punkts; Lieta 246/86 SC Belasco un citi pret 
Eiropas Kopienu Komisiju [1989] ECR 2117, 15. punkts.  
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132. Ir skaidras norādes, ka tiesību subjektiem būtu izdevīga kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju konkurence par autortiesību pārvaldības pakalpojumu sniegšanu 
muzikālo darbu tiesību subjektiem. Tā iemesls ir fakts, ka vairumā gadījumu 
starptautiskā mērogā iekasētiem honorāriem piemēro vairākus vai dažādus 
atskaitījumus, lai segtu administratīvās izmaksas citām kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, kas atrodas dažādās jurisdikcijās. Tādējādi ieņēmumi, ko rezultātā 
saņem tiesību subjekts, var būt dažādi atkarībā no kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas, kas pārvalda viņa vai viņas tiesības. Komisija lūdza CISAC EEZ 
biedrus sniegt informāciju par maksu un honorāru struktūru un par to, vai tiek 
piemērotas atšķirīgas pārvaldības maksas tiesībām, kas izriet no to savstarpējās 
pārvaldības līgumiem98. Tika saņemtas triju veidu atbildes: i) dažas kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas neuzliek papildu pārvaldības maksu ieņēmumiem, kas nāk 
no citām organizācijām99; ii) citas organizācijas piemēro īpašu likmi, kas ir atšķirīga 
dažādām organizācijām100 un, visbeidzot, iii) dažas organizācijas nepiemēro atšķirīgu 
likmi ieņēmumiem no tiesībām, ko tās pārvalda tieši, vai ieņēmumiem, ko tās gūst 
saistībā ar savstarpējās pārstāvības līgumiem101. Kopumā likmes, ko CISAC EEZ 
biedri piemēro tiesībām saistībā ar savstarpējās pārstāvības līgumiem, svārstās no 0 % 
līdz 27,7 %102.  

133. Cita norāde par to pakalpojumu efektivitāti, ko CISAC EEZ biedri piedāvā tiesību 
subjektiem, ir pārvaldības maksu līmenis jeb tā sauktais „pieskaitāmo administratīvo 
izmaksu koeficients”. STIM savā atbildē uz iebildumiem norādīja, ka „efektivitātes 
noteikšanai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas lieto starptautisku 
kritēriju, ko sauc par „pieskaitāmo administratīvo izmaksu koeficientu””103. Saistībā 
ar to var pieņemt, ka pārvaldības maksas, ko CISAC EEZ biedri iekasē no saviem 
biedriem, ievērojami atšķiras104. 

134. Tādējādi tiesību subjektiem būtu stimuls izvēlēties autortiesību pārvaldības 
pakalpojumus, pamatojoties uz vairākiem kritērijiem, jo īpaši i) izmaksu elementi (ar 
komisijām saistītie atvilkumi, dalības maksas un saistītās izmaksas, piemēram, 
atvilkumi par pensijām vai kultūras mērķiem); ii) pakalpojumu kvalitāte 
(pārredzamība, pārskatatbildība, honorāru izmaksu noteikumi, informācija, juridiskā 
aizsardzība un izpilde); iii) ar dalību saistītās priekšrocības (piemēram, pensiju vai 
veselības apdrošināšanas shēmas) un iv) spēja iekasēt pēc iespējas lielāku daļu no 
ieņēmumiem, kas autoram pienākas par tiesībām.  

 
98 Informācijas pieprasījums, kas 2006. gada septembrī tika nosūtīts visām EEZ mantisko tiesību 

pārvaldījuma organizācijām. 
99 Piemēram, IMRO (skatīt iedaļu „Starptautiskās pārvaldības izmaksas” tās nekonfidenciālajā atbildē uz 

2006. gada septembra informācijas pieprasījumu) vai KODA (skatīt I.B.1.2 iedaļu tās nekonfidenciālajā 
atbildē uz 2006. gada septembra informācijas pieprasījumu). 

100 Piemēram, OSA (skatīt I.B iedaļu tās nekonfidenciālajā atbildē uz 2006. gada septembra informācijas 
pieprasījumu). 

101 Piemēram, GEMA (skatīt 3. lappusi tās nekonfidenciālajā atbildē uz 2006. gada septembra informācijas 
pieprasījumu). 

102 Skatīt STEF atbildes nekonfidenciālās versijas 2. lappusi. Būtu jāuzsver, ka piemēri sniegti, balstoties 
uz pieejamiem datiem. Dažas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas neatbildēja uz šo jautājumu. 

103 Skatīt 14. punktu STIM atbildē uz iebildumiem. 
104 EEZ kolektīvā pārvaldījuma organizācijām 2006. gada septembrī nosūtītā informācijas pieprasījuma 

rezultāti liecina, ka dažādu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju iekasētās pārvaldības maksas svārstās 
no 10 % līdz 27 %. 
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135. Izdevīgums, ko tiesību subjektiem varētu sniegt intensīvāka konkurence starp 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, nav tikai teorētisks pieņēmums. Piemēram, 
1998. gadā Francijas tiesību subjekts (grupa „Daft Punk”) vēlējās SACEM nodot tikai 
dažas tā autortiesību kategorijas un tikai attiecībā uz vietējo teritoriju (Franciju). 
SACEM uzskatīja, ka šis pieprasījums nav saderīgs ar tās statūtiem, tādēļ to noraidīja. 
Grupa iesniedza sūdzību, un Komisija nolēma, ka SACEM atteikums varētu būt 
dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana. Tādēļ SACEM grozīja savus statūtus un 
paredzēja tajos iespēju tās tiesību subjektiem individuāli pārvaldīt atsevišķas to tiesību 
kategorijas vai nodot tās citai kolektīvā pārvaldījuma organizācijai105.  

136. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas arī varētu būt ieinteresētas 
konkurencē par autoru piesaistīšanu, jo tas varētu pozitīvi ietekmēt kopējo 
apgrozījumu, kas ir pamats to iekasētajām pārvaldības maksām. Ja nepastāvētu dalības 
klauzula, kolektīvā pārvaldījuma organizācijas būtu mazāk ierobežotas, konkurējot par 
tiesību subjektu piesaistīšanu.  

137. Visbeidzot, ja nebūtu dalības klauzulas, starp kolektīvā pārvaldījuma organizācijām 
būtu intensīvāka konkurence tiesību subjektiem sniegto autortiesību pārvaldības 
pakalpojumu tirgū. Turklāt, ja nepastāvētu dalības ierobežojumi, kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas varētu tieši vienoties ar citu kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju biedriem un tādējādi varētu veidot pašas savu „globālo” repertuāru vai 
vismaz repertuārus, kas ir daudzveidīgāki par nacionālajiem repertuāriem, jo tajos būtu 
ietverti dažādu valstu autoru darbi. Tādējādi šie ierobežojumi rada mākslīgu atkarību 
starp kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, jo tikai nacionāls repertuārs, kaut arī tā ir 
katras organizācijas repertuāra svarīga daļa, ļoti reti ir komerciāli pievilcīgs produkts, 
ko piedāvāt komerclietotājiem.  

7.5. Ekskluzīva pārstāvība 

7.5.1. Vispārīgi novērojumi 
138. Daži CISAC EEZ biedri argumentēja, ka savstarpējās pārstāvības līgumi starp 

kolektīvā pārvaldījuma organizācijām ir līgumi starp aģentūrām, un tādējādi Līguma 
81. panta 1. punkts uz tiem neattiecas. Šo argumentu nevar pieņemt. Pirmkārt, 
81. panta 1. punkts neattiecas tikai uz tādām saistībām, kas ir raksturīgas aģentūru 
līgumiem106. Saistības noteikti neattiecas uz vienošanos par licences piešķiršanu uz 
ekskluzīva pamata vai saskaņotas darbības īstenošanu attiecībā uz ierobežojumu 
noteikšanu teritorijai, kurā kolektīvā pārvaldījuma organizācija var izsniegt licenci. 
Otrkārt, kolektīvā pārvaldījuma organizācija parasti nav atbildīga par „cenām” 
(honorāriem), ko iekasē kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas īsteno pilnvaras; 
pēdējā piemēros tās pašas honorāru likmes, ko tā piemēro savam repertuāram.  

 
105 Komisijas lēmums lietā COMP/C2/37.219 Banghalter un Homem Christo (Daft Punk) pret SACEM, 

12.08.2002.  
106 Skatīt Komisijas Paziņojumu „Pamatnostādnes vertikālo ierobežojumu jomā”, OV C 291, 13.10.2000., 

1.-44. lpp., 18. punkts. 
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139. Treškārt, kolektīvā pārvaldījuma organizāciju līgumi skar situācijas, kurās aģentam ir 
piešķirtas pilnvaras vienoties otras personas vārdā, un riskus saistībā ar noslēgtajiem 
līgumiem un tirgum piesaistītiem ieguldījumiem uzņemas tikai šī persona107. Mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas veic ieguldījumus, piemēram, elektroniski 
pārstrādājot liela apjoma datus saistībā ar šādu tiesību pārvaldību vai izmantošanas 
uzraudzību attiecībā uz jauniem iesniegumiem (piemēram, mūzikas pakalpojumi 
tiešsaistē). Ar šādiem riskiem saistītos ieguldījumus uzņemas kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas, kas veic šādus ieguldījumus, nevis to partneri, kuri, izmantojot 
pārstāvības sistēmu, nodot tām savas tiesības. Ceturtkārt, CISAC parauglīguma 
6. panta II punkta darbības jomas apspriešanas kontekstā CISAC EEZ biedri ir 
atzinuši, ka kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas pilnvaro otru organizāciju, nevar 
iejaukties pilnvaras īstenojošās organizācijas darbībā, piemēram, sniedzot tai 
norādījumus108. Šķiet, ka tas ir pretrunā argumentam, ka kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, kas īsteno pilnvaras, vienkārši ir otras kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas aģents. Piektkārt, Eiropas Kopienu Tiesa Lucazeau spriedumā 
nepārprotami apstiprināja, ka 81. panta 1. punkta piemērojamību savstarpējiem 
pārstāvības līgumiem gadījumos, kad tie paredz ekskluzivitāti, vai saskaņotai darbībai 
ar līdzīgu mērķi vai ietekmi.  

7.5.2. CISAC parauglīguma 1. pants: ekskluzivitātes klauzula 

140. CISAC parauglīguma 1. pants līdz 1996. gada maijam109 noteica, ka repertuāru 
savstarpējā pārstāvniecība ir veicama uz ekskluzīviem pamatiem. Ekskluzivitāte 
ierobežo konkurenci un norobežo vietējo tirgu kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, 
kurām ir piešķirta ekskluzivitāte tādā mērā, ka neviena cita kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija nevar piešķirt licenci attiecīgajam repertuāram izmantošanai minētās 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas teritorijā. Piemēram, ja KODA piešķir SGAE 
Dānijas repertuāru licencēšanai Spānijā uz ekskluzīviem pamatiem, ar to tā garantē 
SGAE ne tikai to, ka nevienai citai kolektīvā pārvaldījuma organizācijai netiks 
piešķirts Dānijas repertuārs izmantošanai Spānijā, bet arī to, ka pati KODA nepiešķirs 
licences Spānijā pati savam repertuāram un tādējādi neatļaus tiešu piekļuvi savam 
repertuāram, Ekskluzivitātes klauzula tādējādi ierobežo konkurenci divos līmeņos: i) 
savstarpējā konkurence kolektīvā pārvaldījuma organizāciju piedāvāto pārvaldības 
pakalpojumu tirgū un ii) konkurence licencēšanas tirgū. 

141. Citām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām sniegto pārvaldības pakalpojumu tirgū 
katrai kolektīvā pārvaldījuma organizācijai tiek garantēts, ka tās teritorijā nedarbosies 
neviena cita kolektīvā pārvaldījuma organizācija. Attiecīgi neviena cita kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija nevarēs piešķirt daudzrepertuāru licences (faktiski, nekādas 
licences) izmantošanai minētajā teritorijā neatkarīgi no tā, vai lietotāji atrodas minētajā 
teritorijā. Tādējādi ierobežojumu piemēro arī licencēšanas tirgum, jo lietotāji saskaras 
ar monopolistisku pārvaldījuma organizāciju katrā valstī, un neatkarīgi no viņu pašu 
atrašanās vietas viņiem ir jāsaņem vienas teritorijas licence no katras kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas, ja ar autortiesībām aizsargātā darba lietošana ir paredzēta 
vairākās valstīs. Ekskluzivitātes klauzula ierobežo konkurenci, jo kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas savstarpēji nekonkurē par vienu un to pašu ārzemju 
repertuāru, kura pārvaldībai tos varētu nozīmēt paralēli. 

 
107 Skatīt Komisijas Paziņojumu „Pamatnostādnes vertikālo ierobežojumu jomā”, 12. punkts un turpmākie 

punkti. 
108 Skatīt 7.5.3. iedaļu. 
109 Pēc šī datuma CISAC saviem EEZ biedriem vairs neieteica izmantot ekskluzīvus savstarpējās 

pārstāvības līgumus saskaņā ar tās parauglīguma 1. pantu. 
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142. Tādējādi divpusējie savstarpējās pārstāvniecības līgumi, ja tie satur klauzulas, kas ir 
līdzīgas CISAC parauglīguma 1. pantam redakcijā, kas bija spēkā līdz 1996. gada 
maijam, ierobežo konkurenci un pārkāpj Līguma 81. panta 1. punktu un EEZ līguma 
53. panta 1. punktu.  

143. CISAC EEZ biedri neapstrīdēja šo iebildumu elementu un savās rakstiskajās atbildēs, 
kā arī mutiskās uzklausīšanas laikā atzina, ka ekskluzivitātes klauzula ir pretrunā EK 
konkurences noteikumiem, kā tas skaidrots Eiropas Kopienu tiesas spriedumos 
Tournier un Lucazeau lietās. Iebildumu adresātu nostāju kopumā var izteikt ar CISAC 
atbildi: „(Juridiskā un likumdošanas) komiteja noteica, ka saskaņā ar EK tiesību 
aktiem konkurences jomā šīs autoru organizācijas nevar saņemt ekskluzīvas pilnvaras 
no ārzemju autoru organizācijām”110. 

144. Jāatzīmē, ka 12 gadu laikā pēc CISAC 1996. gada maija ieteikuma tās EEZ biedriem 
izvairīties no jebkādu ekskluzivitātes klauzulu izmantošanas savstarpējās pārstāvības 
līgumos un 19 gadus pēc nolēmumiem Tournier un Lucazeau lietās vairākums CISAC 
EEZ biedri nebija grozījuši savstarpējos pārstāvības līgumus atbilstīgi šiem 
spriedumiem, kaut arī tie visi bija konstatējuši, ka ekskluzivitātes klauzula ir pretrunā 
EK konkurences noteikumiem. 

7.5.3.  CISAC parauglīguma 6. panta II punkts 

145. Komisija savos iebildumos pauda uzskatu, ka saskaņā ar CISAC parauglīguma 6. panta 
II punktu CISAC EEZ biedri ir vienojušies par atturēšanos no darbības citas kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas teritorijā. Komisija uzskatīja, ka 1. pants un 6. panta 
II punkts ir pilnīga aizsardzība ekskluzīvai un savstarpējai pārstāvībai111. Kā tika 
skaidrots 78. apsvērumā, Eiropas Kopienu Tiesa Tournier un Lucazeau prejudiciālajos 
nolēmumos skaidri noteica, ka pastāv bažas par konkurenci saistībā ar to, ka kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas neatļauj piekļuvi savam repertuāram lietotājiem, kas 
neatrodas to vietējā teritorijā.  

146. CISAC un vairākums CISAC EEZ biedru atbildēja, ka Komisija 6. panta II punktu ir 
skaidrojusi pilnīgi nepareizi. Šīs atbildes var apkopot, citējot SACEM nostāju: 
„6. panta II punkta vienīgais mērķis ir nodrošināt racionālu pārvaldību mūsu 
savstarpējam nolīgumam. Ja organizācijai ir dotas pilnvaras pārvaldīt citas 
organizācijas repertuāru tās teritorijā, šīs pilnvaras var īstenot tikai tā organizācija, 
kas ir tās saņēmusi. Citiem vārdiem, pilnvaras saņēmusī organizācija ir tiesīga 
vienoties ar lietotājiem... Tomēr jāuzsver, ka šādas funkcijas nekavē organizāciju, 
kura ir devusi pilnvaras otrai organizācijai, uz saviem noteikumiem un neatkarīgi no 
šīm pilnvarām tieši izsniegt licences lietotājiem, kas ir reģistrēti otras organizācijas 
teritorijā”112. 

147. Šķiet, ka CISAC un CISAC EEZ biedru atbalsta minētajā aprakstītajā atbildē paustos 
uzskatus. Piemēram, PRS savā atbildē uz iebildumiem skaidroja, ka: „PRS uzskata, ka 
Komisija CISAC parauglīguma 6. panta II punkta būtību ir izpratusi pilnīgi 
nepareizi(..) PRS izprot šo klauzulu vienkārši tā, ka organizācija neiejauksies otras 
organizācijas darbībā licenču izsniegšanas jomā”113.  

 
110 Skatīt 111. punktu CISAC atbildes uz iebildumiem nekonfidenciālajā versijā.  
111 Skatīt iebildumu 29., 91. un 92. punktu. 
112 Īpaši skatīt vēstuli, ko SACEM 2005. gada 4. novembrī nosūtīja PRS. Šī vēstule ir pievienota SACEM 

atbildes uz iebildumiem nekonfidenciālajai versijai. 
113 Skatīt 33. punktu PRS atbildes uz iebildumiem nekonfidenciālajā versijā, kas datēta ar 14.4.2006.. 
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148. Tomēr šī nostāja ir pretrunā citiem Komisijas materiālu elementiem. Vēstulē, ko PRS 
2006. gada 3. janvārī nosūtīja SACEM, PRS, šķiet, interpretē 6. panta II punktu pilnīgi 
citādi: PRS norāda SACEM, ka SACEM skaidrojums tās 2005. gada 4. novembra 
vēstulē ir „mūs samulsinājis” un „mēs neizprotam jūsu viedokli”. Tāpat PRS norāda, 
ka 6. panta II punkts „satur ļoti plašu pienākumu atturēties no jebkādas iejaukšanās 
otras organizācijas teritorijā saistībā ar pilnvarām (..) tas pieļauj nepareizu 
skaidrojumu, ka tas noliedz vai nav saderīgs ar to, ka līgums pēc būtības nav 
ekskluzīvs”114. Minētā vēstule, kas nav saskanīga ar PRS atbildē uz iebildumiem 
sniegto skaidrojumu, norāda, ka 6. panta II punktu patiesi var saprast kā klauzulu, kas 
sniedz zināmu aizsardzības līmeni mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām to vietējā teritorijā saistībā ar attiecīgā ārzemju repertuāra pārvaldīšanu, 
un kolektīvā pārvaldījuma organizācijas to arī izprot šādi.  

149. Tāpat kā neatbilstošus CISAC vai SACEM pozīcijai var minēt SOZA uzskatus, kas savā 
atbildē uz iebildumiem uzskata, ka 6. panta II punkts ir „tikai koordinējošs un loģisks” 
noteikums, jo „jebkāda pārstāvība deleģēto tiesību izpildē, kas pieļauj pārstāvētā un 
pārstāvāmā, kā arī citu pārstāvēto pušu paralēlu darbību, radītu neskaidrības un 
juridisku nenoteiktību”115.  

150. CISAC apgalvoja, ka savstarpējās pārstāvības līgumi, kas parakstīti starp IMRO un 
BUMA, STIM un BUMA, un SABAM un BUMA, to attiecīgās 1. panta klauzulās ietver 
noteikumu saskaņā ar kuru licencējošā organizācija saglabā tiesības tieši licencēt tās 
repertuāru licences ņēmējas organizācijas teritorijā116. Komisija pieņem zināšanai šo 
informāciju, tomēr konstatē, ka CISAC (vai citas puses) ir uzrādījušas tikai nelielu 
skaitu savstarpējās pārstāvības līgumu, kas satur šādu noteikumu. Tāpēc nevar 
uzskatīt, ka minētais noteikums ir mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju vispārējas prakses rezultāts. Turklāt šāda noteikuma pievienošana ir 
norāde, ka šīs kolektīvā pārvaldījuma organizācijas ir izpratušas nepieciešamību 
precizēt šo jautājumu 6. panta II punkta interpretācijas kontekstā, saskaņā ar kuru to 
skaidro kā klauzulu, kas piešķir vai nostiprina ekskluzivitāti. 

151. Turklāt daži CISAC EEZ biedri 2005. gada beigās un 2006. gadā (pirms un pēc 
iebildumu nosūtīšanas) sāka izteikt priekšlikumus par to, ka citiem CISAC EEZ 
biedriem būtu jāsvītro 6. panta II punktu, lai panāktu atbilstību Kopienas konkurences 
noteikumiem. Piemēram, BUMA 2006. gada 20. martā nosūtīja visiem citiem CISAC 
EEZ biedriem vēstuli, kurā pieprasīja svītrot 6. panta II punktu no tās savstarpējās 
pārstāvības līgumiem117. SGAE, SIAE118, STIM119 un EAU120 nosūtīja līdzīgas 
vēstules pārējiem CISAC EEZ biedriem. Daži CISAC EEZ biedri pieņēma klauzulas 
svītrošanu, tie bija AEPI, AKKA/LAA, AKM, ARTISJUS, EAU, GEMA, LATGA-A, 
OSA, PRS, SAZAS, SOZA, SPA, STEF, STIM, TONO, ZAIKS. 

 
114 Skatīt PRS vēstuli SACEM, kas datēta ar 3.1.2006.. Šī vēstule ir pievienota SACEM atbildes uz 

iebildumiem nekonfidenciālajai versijai. 
115 Skatīt 2.3.1.e) iedaļu SOZA atbildē uz iebildumiem. 
116 Šis teikums ir šāds: „BUMA patur tiesības izsniegt iepriekš minētās atļaujas tieši (IMRO) teritorijā (..)” 

(Skatīt 86. zemsvītras piezīmi CISAC atbildē uz iebildumiem). 
117 BUMA vēstules kopija ir pievienota atbildei uz iebildumiem. Šajā vēstulē BUMA rakstīja: „Mēs esam 

nolēmuši neiebilst pret Komisijas konstatējumiem (..) Mēs uzskatīsim 6. panta II punktu kā spēkā 
neesošu un svītrotu no līguma”. 

118 Skatīt 10. lappusi SIAE atbildē uz iebildumiem. 
119 Ar 2006. gada 8. martu datētā vēstulē STIM rakstīja SIAE, ka „Mēs neredzam nekādu pamatojumu 

6. panta II punktā ietvertās klauzulas saglabāšanai. Ņemot vērā to, ka mūsu savstarpējam līgumam nav 
ekskluzīva rakstura, šī klauzula jebkurā gadījumā nav būtiska.” Citām pusēm nosūtītā standartvēstulē 
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152. Komisija ņem vērā 6. panta II punkta izpratni, saskaņā ar kuru, un neskatoties uz tā 
neskaidro formulējumu, šis pants nav skaidrojams kā tāds, kas nosaka jebkāda veida 
ekskluzivitāti. Komisija ņem vērā arī faktu, ka dažas puses ir sākušas svītrot 6. panta 
II punktu no savstarpējās pārstāvības līgumiem. Tāpēc Komisija atturas no 
pasākumiem saistībā ar šo noteikumu, ciktāl CISAC un tās EEZ biedri to izprot tikai 
kā noteikumu, ka kolektīvā pārvaldījuma organizācija neietekmēs otras kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas darbību licenču izsniegšanā un klauzula nav skaidrojama 
kā tāda, kas jebkādā veidā ierobežotu pirmās organizācijas iespējas piešķirt tiešas 
licences par savu repertuāru. 

7.6. Licenču izsniegšanas pilnvaru teritoriālais norobežojums 
153. Šajā iedaļā ir skatīta publiskā izpildījuma tiesību pārvaldība un licencēšana muzikālo 

darbu izmantošanai internetā, kā arī satelītu un kabeļu pārraidēs. 

154. Teritoriālais ierobežojums ir atspoguļots divpusējos savstarpējās pārstāvības līgumos, 
ko noslēguši visi iebildumu adresāti121. Saskaņā ar CISAC parauglīguma 1. pantu 
licences izsniedzējs nodod savu repertuāru tikai attiecībā uz licences saņēmēja 
teritoriju, kā tas noteikts 6. panta I punktā. Īstenojot CISAC parauglīgumu, visi CISAC 
EEZ biedri ir definējuši teritoriju, kas ietilpst EEZ, kā teritoriju, kas atbilst divpusējā 
savstarpējās pārstāvības līgumā noteiktā licences saņēmēja vietējai teritorijai. 
Kolektīvā pārvaldījuma organizācijas noteiktā teritorija neietver otras kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas vietējo teritoriju. Tādējādi katra mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija ierobežo savas licenču izsniegšanas pilnvaras ar savu 
vietējo teritoriju122. 

155. Šajā iedaļā pirmkārt tiek skatīts, kāpēc kolektīvā pārvaldījuma organizāciju paralēlā 
prakse ir uzskatāma par saskaņotu darbību (7.6.1. iedaļa). Otrkārt, tiek izskaidrots, 
kāpēc šī prakse ierobežo konkurenci. CISAC un mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas ir sagatavojušas vairākus argumentus nolūkā apstrīdēt 
sākotnējo konstatējumu, ka šāda rīcība ir Līguma 81. panta 1. punkta pārkāpums 
(7.6.1. iedaļa). Vairumā gadījumu nav skaidrs, vai adresāti apstrīd saskaņotas darbības 
vai konkurences ierobežojumu pastāvēšanu. Izskaidrošanas nolūkos daži argumenti 
tiek skatīti 7.6.1. iedaļā par saskaņotas darbības pastāvēšanu, kaut arī daži no tiem var 
būt svarīgi arī 7.6.2. iedaļā. Kā parādīts šajās iedaļās, neviens no CSAC EEZ biedru 
apgalvojumiem par pretējo nešķiet pārliecinošs.  

7.6.1. Paralēls teritoriālais nodalījums ir saskaņota darbība 

156. Apkopojot būtiskāko, jāatzīmē, ka nevar uzskatīt par parastu konkurences nosacījumu 
rezultātu faktu, ka visi savstarpējās pārstāvības līgumi satur klauzulu par kolektīvā 
pārvaldījuma pilnvaru ierobežošanu tikai teritorijā, kurā tā ir dibināta. Šīs klauzulas 
balstās uz CISAC parauglīgumu un ietver tikai vienādu definīciju, ar kuru attiecīgo 
teritoriju nosaka kā attiecīgās kolektīvā pārvaldījuma organizācijas vietējo teritoriju. 
Tādējādi šīs klauzulas nevar vienkārši izskaidrot kā autonomu rīcību, ko izraisījusi 

 
STIM rakstīja: „6. panta II punktu un 11. panta II punktu mēs uzskatām par spēkā neesošu. Attiecīgi šīs 
klauzulas netika piemērotas.” (skatīt, piemēram 2006. gada 8. martā nosūtīto BUMA vēstuli).  

120 Skatīt 3.2. punktu EAU atbildē uz iebildumiem. 
121 Sk. atbildes uz Komisijas 2005. gada 11. marta informācijas pieprasījumu. Visi adresāti piemēro CISAC 

parauglīguma 1. pantu un savstarpēji nodod savu repertuāru attiecībā uz konkrēto teritoriju citām 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. PRS piemēro īpašu parauglīgumu, kurā arī ir ietverts līdzīgs 
teritoriāls nodalījums (sk. iedaļas „Pārvaldība” un „Iedalījums” līgumā „ABCD2”).  

122 Skatīt iebildumu 102. punktu.  
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tirgus konjunktūra. CISAC EEZ biedriem, koordinējot rīcību uz CISAC parauglīguma 
pamata, konkurences riski tiek aizvietoti ar praktisku savstarpēju sadarbību.  

157. Pateicoties šai vienotai pieejai CISAC ietvaros, katra iesaistītā kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija var būt zināmā mērā noteikti pārliecināta, ka otra kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija atzīs valstisko teritoriālo nodalījumu, turklāt tas tiks īstenots visos 
divpusējās savstarpējās pārstāvības līgumos, ko parakstījuši CISAC EEZ biedri123. Šī 
noteiktība izriet arī no visu CISAC EEZ biedru savstarpējās atkarības, kas jo īpaši 
pastāv attiecībā uz lietojumiem nesaistes vidē. Tiesību pārvaldībai šajā nozarē ir 
vajadzīgi vietējās uzraudzības tīkli. Tāpēc attiecībā uz tiesību licencēšanu un honorāru 
iekasēšanu ārzemēs saistībā ar lielāko daļu tradicionālo lietojumu nesaistes vidē, katra 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija ir atkarīga no citām kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas tiešsaistes 
tiesību jomā nevēlētos saglabāt tradicionālo tirgus segmentāciju var saskarties ar 
atbalsta zaudēšanu nesaistes tiesību pārvaldībā. Tas ļauj kontrolēt kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas, kas vēlētos atkāpties no saskaņotās pieejas. 

158. Saskaņotas darbības pastāvēšana ietver vairākus elementus, kas tiks sīkāk izskatīti, 
atbildot uz iebildumu adresātu izvirzītajiem argumentiem. Mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas apspriež savu parauglīgumu standartizāciju CISAC 
kontekstā. Jautājumu par savstarpējo pilnvaru teritoriālajiem ierobežojumiem, jo īpaši 
attiecībā uz jauniem izmantošanas veidiem, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas ir apspriedušas daudzpusējās diskusijās, kā to parāda Santjago nolīgums. 
Šo paralēlo rīcību ir jāvērtē, ņemot vērā iepriekšējo situāciju, kurā savstarpējie līgumi 
tika noslēgti uz skaidri noteiktas ekskluzivitātes pamatiem. Skaidri noteiktas 
ekskluzivitātes svītrošana no līgumiem nav radījusi būtiskas izmaiņas kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju rīcībā. Turklāt paralēla rīcība ir pārliecinošs saskaņotas 
darbības pierādījums, ja vien nav citu cēloņu, kas liecina par to, ka tirgus segmentāciju 
ir radījusi neatkarīga rīcība. Turpmāk tiks izskaidrots, ka to nevar attiecināt uz šo 
gadījumu.  

7.6.1.1. Teritoriālos ierobežojumus nevar izskaidrot ar autortiesību teritoriālo raksturu 

159. Daži CISAC EEZ biedri apgalvo, ka teritoriālais nodalījums ir šāda veida intelektuālā 
īpašuma tiesību konkrēta iezīme. Tāpēc teritoriālā principa likvidēšana ietekmēto šo 
tiesību būtību124. 

160. Tomēr autortiesību teritoriālā principa īstenošanai nav vajadzīga tiesību piesaiste 
konkrētai valstij nolūkā veikt pārvaldību ārzemēs, balstoties uz stingru iedalījumu pēc 
valstīm. No fakta, ka valstu tiesību akti definē autortiesības, kā arī to aizsardzības 
apjomu un pārkāpumu sekas, neizriet tas, ka ar licenču piešķiršanu konkrētā valstī ir 
jānodarbojas šīs valsts mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai. Vairumā 
gadījumu autori kolektīvā pārvaldījuma organizācijām nodod savas tiesības 
izmantošanai visā pasaulē. Ja savstarpējos pārstāvības līgumos nebūtu ekskluzivitātes 
klauzulu, katrai kolektīvā pārvaldījuma organizācijai būtu tiesības piešķirt licences 
savu biedru repertuāra izmantošanai visā pasaulē. Bijušais Santjago nolīgums par 
daudzteritoriālu daudzrepertuāru licencēšanu vai apgalvojums par to, ka kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas var licencēt savu repertuāru uz daudzteritoriāliem 
pamatiem, liecina, ka nav nekādas juridiskas vai praktiskas prasības, ka autortiesību 
licenci var izsniegt tikai tā kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas atrodas teritorijā, 
kurā notiek izmantošana.  

 
123 Skatīt iebildumu 104. punktu. 
124 Skatīt, piemēram, 48. punktu PRS atbildes uz iebildumiem nekonfidenciālajā versijā. 



 43    

                                                

7.6.1.2. Satelītu pārraižu kontekstā 24 CISAC EEZ biedru rīcību nevar pamatot ar tiesību 
normām, un Sidnejas nolīgums nav pamatota atbilde uz iebildumiem  

(a) 24 CISAC EEZ biedru praksi nevar pamatot ar tiesību normām 

161. Vairāki adresāti argumentēja, ka Komisija nav pareizi izpratusi Direktīvu 93/83/EEK. 
Tiek apgalvots, ka šī direktīva „paredz, ka tiek piemēroti tās dalībvalsts tiesību akti, 
no kuras tiek raidīts signāls uz satelītu”125. Šķiet, ka CISAC EEZ biedri uzskata, ka 
direktīva paredz noteikumu, saskaņā ar kuru licenci satelīta apraidei var izsniegt tikai 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas atrodas dalībvalstī, no kuras tiek raidīts 
signāls uz satelītu. Saskaņā ar dažu CISAC EEZ biedru izteikumiem CISAC izveidotā 
sistēma ir nepieciešama Kopienas tiesību aktu izpildei126, un to var uzskatīt par 
piemērotu atbildi uz Komisijas iebildumiem saistībā ar teritoriālajiem 
ierobežojumiem .  127

162. Iebildumu adresātu sniegtais Direktīvas 93/83/EK skaidrojums nav pieņemams. 
Direktīvā nav paredzēts, ka piemērojamie tiesību akti ir tās valsts tiesību akti, no kuras 
tiek pārraidīts signāls. Direktīvā 93/83/EEK ir precizēts, ka atklāti raidījumi caur 
satelītu ir programmas nesēju signālu ievadīšana nepārtrauktā komunikāciju ķēdē, kas 
ved uz satelītu un atpakaļ uz zemi128. Tāpēc piemērojamie tiesību akti būs tās 
dalībvalsts tiesību akti, kur notiek šī komunikācijas darbība129. Tomēr par šīs darbības 
sākumu nav automātiski uzskatāma signāla pārraidīšana uz satelītu. Piemēram, 
komunikācijas darbība var būt signāls, kas nosūtīts no televīzijas studijas uz 
augšupsaites raidstaciju. Televīzijas studija un raidstacija var neatrasties vienā 
dalībvalstī. Šajā situācijā piemērojamie tiesību akti būs tās valsts tiesību akti, kurā 
atrodas televīzijas studija. 

163. Jāpiebilst, ka pat tādā situācijā, kur signāla pārraidīšana uz satelītu ir pirmā 
komunikācijas darbība, tas nenozīmē, ka vienīgajai kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai, kas ir tiesīga izsniegt licenci, ir jābūt tai organizācijai, kas dibināta 
augšupsaites valstī. Faktiski ar Direktīvu 93/83/EK ir noteikti piemērojamie tiesību 
akti ar autortiesībām aizsargātu darbu izmantošanai satelītu pārraidēs. Apstāklis, ka ir 
piemērojami noteiktas dalībvalsts tiesību akti, neskar tās kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas noteikšanu, kura var piešķirt licenci. Tas nozīmē tikai to, ka strīdu 
gadījumā, strīds jāizšķir atbilstīgi piemērojamiem tiesību aktiem. Tiesību akti var 
nebūt tās valsts tiesību akti, kurā atrodas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, kā tas notiek katrā gadījumā, kad licenci piešķir kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, kas neatrodas valstī, kurā notiek atklāta raidījuma pirmā komunikācijas 
darbība. Jāatzīmē, ka CISAC un CISAC EEZ biedri nav izskaidrojuši, kāpēc ir 
nepieciešams, lai kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas atrodas satelīta pārklājuma 
zonā, būtu vienīgā, kas var izsniegt licenci muzikālo darbu izmantošanai satelītu 
pārraidēs. Jāatgādina, ka Direktīva 93/83/EK neparedz un nevar paredzēt, ka tikai 
viena kolektīvā pārvaldījuma organizācija būs tiesīga izsniegt licenci darbu 
izmantošanai satelītu pārraidēs; šāds noteikums būtu pretrunā Līgumam, jo īpaši tā 
49. pantam, ar kuru ir noteikts princips par pakalpojumu sniegšanas brīvību un kas ir 
viens no Direktīvas 93/83/EEK juridiskajiem pamatiem. 

(b) Sidnejas nolīgums nav piemērota atbilde uz iebildumiem  

 
125 Skatīt, piemēram, 8. punktu PRS atbildes uz iebildumiem nekonfidenciālajā versijā.  
126 Skatīt 9. punktu PRS atbildes uz iebildumiem nekonfidenciālajā versijā. 
127 Skatīt 47. punktu CISAC atbildē uz iebildumiem. 
128 Skatīt Direktīvas 93/83/EEK 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu. 
129 Skatīt Direktīvas 93/83/EEK 1. panta 2. punkta b) apakšpunktu. 
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164. CISAC un daži CISAC EEZ biedri 130 saistībā ar satelītu izmantošanu savās atbildēs uz 
iebildumiem apgalvoja, ka „Sidnejas nolīgums”, ko 1987. gadā parakstīts starp CISAC 
biedriem, ir CISAC parauglīguma neatņemama sastāvdaļa un paplašina CISAC 
parauglīguma 1. pantā minēto tiesību piemērošanu, attiecinot to uz visām valstīm 
satelīta pārklājuma zonā. Saskaņā ar CISAC parauglīguma 2. panta III punktu 
gadījumos, kad satelīta pārklājuma zona aptver vairākas valstis, augšupsaites valsts var 
izsniegt visai pārklājuma zonai derīgu licenci. Sidnejas nolīgums paredz trīs 
iespējamās formulas: 

a) saskaņā ar pirmo formulu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas vienojas, ka licences izsniedzēja kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija, kas atrodas augšupsaites valstī, var piedāvāt satelīta pārraižu 
licenci visai satelīta pārklājuma zonai; 

b) saskaņā ar otro formulu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
vienojas, ka licences izsniedzēja kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas 
atrodas augšupsaites valstī, var piedāvāt satelīta pārraižu licenci visai satelīta 
pārklājuma zonai, tomēr vispirms tai jāsaņem piekrišana no visām kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām, kas darbojas pārklājuma zonā;  

c) saskaņā ar trešo formulu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
vienojas, ka licences izsniedzēja kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas 
atrodas augšupsaites valstī, var piedāvāt satelīta pārraižu licenci visai satelīta 
pārklājuma zonai, tomēr vispirms tai jāapspriežas ar visām kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām, kas darbojas pārklājuma zonā. 

165. Komisija pieņem zināšanai CISAC parauglīguma 2. panta III punktu, par kuru CISAC 
biedri ir vienojušies Sidnejas nolīgumā131, bet neuzskata to par piemērotu atbildi uz 
iebildumiem saistībā ar saskaņotu darbību attiecībā uz teritoriālo nodalījumu. Kā 
izskaidrots 161. un 162. apsvērumā, saskaņā ar Direktīvu 93/83/EEK raidorganizācijai 
ir jāsaņem tikai viena licence tiesību izmantošanai visā satelīta pārklājuma zonā. 
Licences darbībai piemērojamie tiesību akti ir tās valsts tiesību akti, no kuras tiek 
raidīts pirmais signāls (parasti augšupsaites valsts). Tā kā komunikācijas darbība 
notiek minētajā EEZ valstī, licence ir vajadzīga tikai šai EEZ valstij. Tāpēc Sidnejas 
nolīgums šajā aspektā ir novecojis un nav vajadzīgs tam, lai nodrošinātu piešķirtās 
licences derīgumu visā satelīta pārklājuma zonā132. 

7.6.1.3. Minētā prakse nav uzskatāma par rezultātu atsevišķai reakcijai uz tirgus notikumiem  

166. Nevar pieņemt, ka paralēlā rīcība būtu rezultāts atsevišķai reakcijai uz tirgus 
notikumiem. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai ir vajadzīgi 
savstarpēji pārstāvības līgumi ar visām citām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, ja 
tā vēlas iegūt visus iespējamos repertuārus un piedāvāt daudzrepertuāru licenci. Tomēr 
vienlīdzīga apmaiņa ar repertuāriem nedrīkstētu kavēt kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas piešķirt savas tiesības vairāk nekā vienai kolektīvā pārvaldījuma 

                                                 
130 GEMA, PRS, SACEM, SGAE, SIAE, STIM un ZAIKS. 
131 Sidnejas nolīgums šajā lēmumā netiek vērtēts. Komisija patur sev tiesības izskatīt šo nolīgumu 

konkurences noteikumu kontekstā.  
132 Tas ir īpaši skaidri izklāstīts KODA atbildē uz iebildumiem: „Savstarpējās pārstāvības līgumi neparedz 

atšķirību starp dažādām lietošanas formām, tāpēc tie ietver arī pārraides ar satelītu, kabeļu un 
interneta palīdzību. Satelītu un kabeļu direktīvā (93/83/EEK) par satelītu pārraidēm ir teikts, ka 
konkrētā darbība notiek augšupsaites valstī, kas nozīmē radniecīgās organizācijas var licencēt KODA 
repertuāru visā satelīta pārklājuma zonā. Satelītu un kabeļu direktīvas 1. pantā ir noteikts, ka konkrēta 
rīcība notiek tikai augšupsaites valstī, un tādējādi savstarpējos līgumos nav vajadzīgi īpaši noteikumi 
par satelītiem” (pasvītrojums pievienots) (skatīt 8. lappusi KODA atbildē uz iebildumiem). 
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organizācijai vienā un tai pašā teritorijā. Piemēram, GEMA var noslēgt savstarpēju 
pārstāvības līgumu ar SACEM un ar SABAM, lai saņemtu tiesības uz Francijas un, 
attiecīgi, Beļģijas autoru darbu izmantošanu Vācijā. Tas nevarētu būt šķērslis tam, ka 
GEMA piešķir abām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām tiesības uz Vācijas autoru 
darbiem Beļģijas un Francijas teritorijā vienlaicīgi, tādējādi ļaujot tām konkurēt savā 
starpā.  

167. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas ir ļoti dažādas. Tām ir atšķirīga 
efektivitāte un pārvaldības izmaksas, atšķiras arī to pārvaldīto darbu apjoms un 
skaits133. PRS (Apvienotā Karaliste) ir ļoti liels starptautisks repertuārs, turpretim 
daudzām mazām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām ir mazāka apjoma repertuāri, 
kam parasti ir nacionāls lietojums.  

168. Neskatoties uz šīm atšķirībām, visas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas uz 
vienlīdzīgiem noteikumiem savstarpēji piešķir viena otrai piekļuvi saviem 
repertuāriem. Ņemot vērā, ka kolektīvā pārvaldījuma organizācijām ir dažāda 
efektivitātes pakāpe, tās varētu būt ieinteresētas pilnvarot vienu kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju, kurai ir īpaši labi rādītāji, piešķirt licenci izmantošanai 
teritorijai, kas ir plašāka nekā teritorija, kurā tā atrodas, vai dažos reģionos piešķirt 
pilnvaras vairāk nekā vienai kolektīvā pārvaldījuma organizācijai nolūkā paplašināt 
licenču darbības jomu un tādējādi palielināt savu autoru atlīdzību.  

169. Pirms sarunām, kuru rezultātā noslēgti divpusēji savstarpējās pārstāvības līgumi, tika 
īstenota iepriekšēja koordinācija. Kad radās jautājums par lietošanu satelīta vai 
interneta pārraidēs, CISAC EEZ biedri ne tikai vienkārši mēģināja rast risinājumu to 
divpusējo attiecību kontekstā. Piemēram, reaģējot uz pieaugošo interneta nozīmību 
EEZ, kolektīvā pārvaldījuma organizācijas koordinēja savas nostājas un vienojās par tā 
saukto Santjāgo nolīgumu, par kuru tās kopīgi ziņoja kā par iespējamu izņēmuma 
piemērošanu saskaņā ar Līguma 81. panta 3. punktu. Lēmums par Santjāgo nolīguma 
neatjaunošanu, atkal radot stingru vietējo teritoriju nodalījumu, ir vēl viena norāde uz 
to, ka CISAC EEZ biedri koordinē savu rīcību attiecībā uz licenču darbības jomu 
interneta lietošanai. Šādu situāciju nevar raksturot kā neatkarīgu uzņēmumu autonomu 
reakciju uz tirgus notikumiem.  

170. Nobeigumā jāatgādina, ka pat tajos gadījumos, kad divpusējos pārstāvības līgumos 
nav iekļautas ekskluzivitātes klauzulas, šādas klauzulas šķietami nav piemērotas vai 
tās ir svītrotas, kolektīvā pārvaldījuma organizācijas turpināja praksi, saskaņā ar kuru 
to piešķirtās licences ir derīgas tikai izmantošanai vietējā teritorijā. Šāda prakse izriet 
no teritoriālā nodalījuma saglabāšanas klauzulās, kas pielīdzināmas CISAC 
parauglīguma 6. panta I punktam. Eiropas Kopienu Tiesa Lucazeau spriedumā noteica, 
ka par norādi uz saskaņotu darbību var uzskatīt rīcības nemainīgu turpināšanu arī tad, 
ja līgumos nav iekļautas precīzas ekskluzivitātes klauzulas. Tiesa nosprieda arī, ka 
novērotā paralēlā rīcība var tikt uzskatīta par „pārliecinošu pierādījumu” saskaņotai 

 
133 Informācija, kas iegūta no dažādiem pieprasījumiem un publiskiem avotiem, ļauj izdarīt pieņēmumu, ka 

pārvaldības maksu apjoms ievērojami atšķiras CISAC EEZ biedru starpā (sākot no 11 % un pārsniedzot 
25 % 2005. gadā). Tikpat liela atšķirība ir vērojama arī par tiesībām iekasēto ieņēmumu summās (no 3,4 
līdz 823 miljoniem euro 2005. gadā). Arī citi faktori liecina par ievērojamām atšķirībām starp kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām. Kā piemērus var minēt kolektīvā pārvaldījuma organizāciju maksājumu 
grafikus vai metodes honorāru aprēķināšanai un sadalei (aprēķinot pēc sekundēm vai ar regulāru izlašu 
palīdzību). 
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darbībai un tādējādi koordinēšanai, ja vien nav citu cēloņu, ar kuriem var pamatot, ka 
tirgus segmentācija ir rezultāts atsevišķiem notikumiem tirgū.134

7.6.1.4. Klātbūtnes nepieciešamība neizskaidro sistemātisku teritoriju nodalījumu, kur 
teritorija ir tās valsts teritorija, kurā dibināta kolektīvā pārvaldījuma organizācija 

171. Iebildumu adresāti savās atbildēs uz iebildumiem135 un mutiskās uzklausīšanas laikā 
izteica pieņēmumu, ka tiesību lietošanas uzraudzībai ir nepieciešama klātbūtne uz 
vietas. Kā formulēja viens no adresātiem: „Tā kā ar autortiesībām aizsargāta darba 
izmantošanu kabeļu, satelīta vai interneta pārraidēs gandrīz vienmēr ir jāpārbauda uz 
vietas, ārpus teritorijas, kurā darbojas autora organizācija, tai nav iespējams izsniegt 
atļaujas sava repertuāra izmantošanai ārpus savas teritorijas (pasvītrojums 
pievienots)136. Autoru organizācijām nebūtu reāli iespējams no savas vietējās 
teritorijas uzraudzīt ārkārtīgi lielo skaitu kabeļu un interneta operatoru, kas darbojas 
ārzemēs”137. „Attāla uzraudzība nav efektīva. Piemēram, Somijas autoru organizācijai 
nebūtu citu efektīvu līdzekļu, lai kontrolētu tās biedru darbu izmantošanas darbības 
Īrijā”138.  

172. Minētie apgalvojumi balstās uz minēto pieņēmumu, ka ir nepieciešams ģeogrāfisks 
tuvums starp licences devēju (proti, kolektīvā pārvaldījuma organizāciju) un licences 
ņēmēju (proti, komerclietotāju). Daži CISAC EEZ biedri turklāt vēl uzsvēra, ka tiesas 
prāvas par to biedru autortiesību pārkāpumiem ārzemēs būtu sarežģītas un dārgas 
jebkurai kolektīvā pārvaldījuma organizācijai. Tāpat tika apgalvots, ka svarīga ir 
vietējo tiesību normu pārzināšana. 

173. Runājot par tuvumu ar licences ņēmēju, pašreizējā sistēma nav balstīta uz šādu 
tuvumu. Saskaņā ar pašreizējo sistēmu pilnvaru teritoriālais ierobežojums nozīmē to, 
ka katra kolektīvā pārvaldījuma organizācija piešķir izmantošanas licences savā 
teritorijā neatkarīgi no licences ņēmēja atrašanās vietas. Piemēram, ja tīmekļa vietne ir 
paredzēta Vācijas teritorijai, GEMA būtu kompetenta piešķirt licenci pat tādā 
gadījumā, ja uzņēmējsabiedrība, kas piedāvā pakalpojumus šajā tīmekļa vietnē, 
atrodas Francijā. 

174. Attiecībā uz interneta, satelītu un kabeļu pārraidi, ir tehniski risinājumi, kas ļauj 
uzraudzīt licences ņēmēju arī tad, ja lietošana notiek ārpus mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas vietējās teritorijas vai licences ņēmējs atrodas ārpus tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas vietējās teritorijas. Kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas jau ir izveidojušas licencēšanas praksi, kas pierāda to spēju uzraudzīt 
lietošanu un lietotājos ārpus organizāciju vietējās teritorijas un to, ka atšķirības valstu 
tiesību aktos nav šķērslis daudzteritoriālu licenču izsniegšanai. Turklāt lielākā daļa 
CISAC EEZ biedru apgalvoja (apspriežot iebildumus par CISAC parauglīguma 
6. panta II punktu un tā īstenošanu), ka tie var piešķirt multiteritoriālas licences.  

                                                 
134 Apvienotās lietas 110/88, 241/88 un 242/88, François Lucazeau un citi pret Societé des Auteurs, 

Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) un citiem, [1989] ECR 2811, 18. punkts. 
135 Skatīt, piemēram, 54. punktu GEMA atbildes uz iebildumiem nekonfidenciālajā versijā. 
136 Šis apgalvojums ir pretrunā ar dažu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju izteikumiem par CISAC 

parauglīguma 6. panta II punkta jēgu. Tiek apgalvots, ka 6. panta II punkts neliedz kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām izsniegt licences savam repertuāram ārpus savas vietējās teritorijas. Dažas 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas apgalvo, ka tās var izsniegt šādu licenci, bet šķiet, ka tikai 
noteiktiem vietējiem komerclietotājiem. Tomēr to vismaz var uzskatīt par norādi, ka kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām tehniski ir iespējams izsniegt daudzteritoriālas licences. Skatīt, piemēram, 
17. un 183. punktu SGAE nekonfidenciālajā atbildē uz iebildumiem. 

137 Skatīt 198. punktu CISAC nekonfidenciālajā atbildē uz iebildumiem. 
138 Skatīt 198. punktu CISAC nekonfidenciālajā atbildē uz iebildumiem. 
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175. Runājot par pieminētajiem pārpratumiem, kas varētu notikt, ja viens lietotājs var iegūt 
licences no citām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, un šādas situācijas ietekmi uz 
uzraudzības darbībām tirgū un neatļauta mūzikas lietojuma meklēšanu, būtu jāuzsver, 
ka komerclietotājam pēc pieprasījuma būtu jāpierāda, ka tas ir saņēmis licenci 
izmantošanai, un tādējādi tam būtu jānorāda licences darbības joma un kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija, kas ir izsniegusi licenci. Daži CISAC EEZ biedri apgalvo, 
ka jau šobrīd noteiktos apstākļos ir iespējams iegūt licenci no citas mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas (piemēram, kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
tieši izsniegtās licences savam repertuāram).  

176. Attiecībā uz saikni starp tiesas prāvām un izpildi, pirmkārt, ir jānodala tirgus 
uzraudzība kopumā (saistībā ar autortiesībām aizsargātu darbu neatļautu lietošanu) un 
licences ņēmēja darbības uzraudzību nolūkā nodrošināt tā darbības atbilstību licencei 
un izsniedzējam pienākošos honorāru izmaksu. Katru reizi, kad kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija piešķir daudzteritoriālu licenci savam repertuāram, tā 
paļaujas uz efektīvu uzraudzību ārpus tās vietējās teritorijas. Tā kā izmantošanas 
darbības var veikt ārzemēs (faktiski visur pasaulē), var būt nepieciešami citā valstī 
īstenoti pasākumi saistībā ar šajā valstī īstenotu neatļautu lietošanu, kas ir pretrunā ar 
licences noteikumiem. 

177. Otrkārt, nodalīt tiesas prāvas no izpildes noteikti ir iespējams. Ja notiek tiesāšanās, ir 
nepieciešams ģeogrāfisks tuvums un tās valsts vietējo apstākļu pārzināšana, kurā 
atrodas lietotājs. Tomēr, ja mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
izsniedz licenci uzņēmumam, kas atrodas citā valstī, šādas tiesas prāvas šobrīd var 
ierosināt citas personas, piemēram, vietējā kolektīvā pārvaldījuma organizācija. 
Tādējādi licences piešķiršana nav nedalāmi saistīta ar licences izsniedzēja iespējām 
patstāvīgi piedalīties tiesas prāvās citā valstī.  

178. Treškārt, mutiskās uzklausīšanas laikā tika apgalvots, ka tiešsaistes vidē licences 
izsniedzējam nav pašam jāveic uzraudzības, revīzijas un kontroles pasākumi katrā 
teritorijā, par kuru ir izsniegta licence. SABAM skaidroja, ka CISAC parauglīgumu un 
savstarpējās pārstāvības līgumu tīklu ir iespējams pielāgot. Saskaņā ar SABAM 
ierosināto modeli mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas izsniedz 
daudzteritoriālu, daudzrepertuāru licenci vajadzības gadījumā var lūgt citas kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas, lai tās uz vietas veic piešķirtās licences uzraudzību un 
izpildi.  

179. Ceturtkārt, ziemeļvalstu kolektīvā pārvaldījuma organizācijas demonstrēja 
"ziemeļvalstu un Baltijas valstu" (NCB) sadarbības modeli, kas pēc būtības ir 
saskanīgs ar SABAM argumentiem. Tās paskaidroja, ka organizācijas darbojas saskaņā 
ar daudzteritoriālu tiešsaistes licenču shēmu, kas piedāvā vienotu licenci 
mehāniskajām tiesībām un izpildījuma tiesībām. Turklāt šī sistēma ļauj 
komerclietotājam saņemt šādu licenci abiem tiesību kopumiem, un šī licence ietver 
Zviedriju, Norvēģiju, Somiju, Dāniju, Islandi, Igauniju, Latviju un Lietuvu. NBC 
pamatā ir skaidri noteikta līgumiska sadarbība starp tiesību subjektu pilnvarotām 
organizācijām. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
apgalvoja, ka NBC pieredze ir apliecinājusi, ka i) jebkuram daudzteritoriālam 
licencēšanas modelim ir nozīmīgs valstu organizāciju tīkls, ar kura palīdzību tās 
sadarbojas nolūkā aizsargāt tiesību subjektu tiesības un intereses (klātbūtne uz vietas ir 
nepieciešama, lai atklātu un uzraudzītu lietošanu) un ii) daudzteritoriālas visaptverošas 
licencēšanas nosacījums būtu attiecīgas pilnvaras no tiesību subjektiem un to 
pārstāvjiem. 
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180. Šķiet, ka OSA atbalsta SABAM un ziemeļvalstu nostāju un praksi. OSA savā atbildē uz 
iebildumiem norādīja: „Mēs uzskatām, ka nav pamata apgalvojumam, ka mūsdienās 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas izsniedz interneta un satelīta pārraidēs 
izmantotam mūzikas repertuāram tikai vienas valsts teritorijā (OSA gadījumā – 
Čehijas Republikā) derīgas licences. Šādu licenci lietotāji (jebkurā gadījumā – OSA 
licencētie lietotāji) nepieņemtu, un pastāv šaubas par to, vai OSA vispār varētu 
piešķirt šādu licenci saskaņā ar autortiesību likumu, kurā noteikts, ka licences 
piemērošanas joma, tostarp tās darbības teritorija, ir atkarīga no licences mērķa. Mēs 
esam pārliecināta, ka licences piešķiršana, piemēram, interneta pārraidēm tikai 
Čehijas Republikas teritorijā, prasītu lietotājam veikt pārmērīgus tehniskus 
pasākumus vai faktiski padarītu neiespējamu šādas licences noteikumu ievērošanu”139.  

181. OSA norādīja arī, ka tā piešķir daudzteritoriālas licences tīmekļapraidei: „Šobrīd OSA 
licencē vairākas oriģinālas tīmekļapraides, jo īpaši radio pārraides; visas licences ir 
piešķirtas bez teritoriāliem ierobežojumiem. Visas licences ir piešķirtas Čehijas 
uzņēmumiem; līdz šim brīdim mēs neesam saņēmuši licencēšanas pieprasījumus no 
ārzemju raidorganizācijām”140. Acīmredzami OSA nešķiet, ka tehniskās problēmas 
kavē daudzteritoriālu licenču izsniegšanu, un tā uzskata, ka lietotājiem ir vajadzīga 
šāda veida licence. 

182. Visbeidzot, jāuzsver, ka secinājumi iepriekšējos apsvērumos neskar faktu, ka īpašos 
apstākļos lēmums nepiešķirt pilnvaras licencēšanai ārpus teritorijas, kurā ir dibināta 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija, ir pieņemts sakarā ar to, ka otra kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija netiek uzskatīta par tādu, kas spēj tehniski nodrošināt 
pienācīgu uzraudzību un izpildi. Tāpat EEZ valsts juridiskajai sistēmai var būt 
īpatnības, kuru rezultātā priekšroka tiks dota vietējai organizācijai, piemēram, īpaša 
statusa dēļ, kura priekšrocības vietējā organizācija var izmantot, tiesājoties vietējās 
tiesās. Teritoriālais nodalījums, kas radies, novērtējot divpusējā savstarpējās 
pārstāvības līguma pušu individuālās iespējas, parasti netiek uzskatīts par saskaņotu 
darbību, kas ierobežo konkurenci.  

183. Tomēr sistemātisku saskaņotu darbību nevar izskaidrot ar īpašu situāciju noteiktā 
juridiskā sistēmā vai ar vienas vai otras kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
ierobežotām tehniskām iespējām. Tādējādi šo lēmumu nevar skaidrot kā tādu, kas 
liedz mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām kā neatkarīgiem tirgus 
dalībniekiem divpusējās sarunās ņemt vērā pārējo organizāciju spējas uzraudzīt tirgu 
un nodrošināt autoru tiesību pienācīgu izpildi.  

184. Jāatzīst, ka Eiropas Kopienu Tiesa141 ir uzskatījusi, ka, ņemot vērā nesaistes 
lietojumiem nepieciešamo lokālo un fizisko uzraudzību daudzās telpās (piemēram, 
bāros, restorānos, diskotēkās u. c.), varētu būt attaisnojams licenču teritoriālais 
nodalījums valstu robežās, balstoties uz to, ka nav ekonomiska pamata autortiesību 
lietošanas uzraudzības struktūru dublēšanai visās teritorijās. Izmaksas par līgumu tīkla 
izveidošanu ar komerclietotājiem citā valstī un savu vietējo uzraudzības pasākumu 
īstenošanu būtu vienkārši pārmērīgas un kavētu kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
uzsākt darbību ārpus savām vietējām teritorijām. Nesaistes vidē vajadzība uzturēt 
vietējo aģentu tīklu varētu izskaidrot licencēšanas teritoriju stingri valstisko 

 
139 Skatīt 4.A iedaļu OSA atbildē uz iebildumiem. 
140 Skatīt iedaļu „Oriģinālā tīmekļapraide” OSA atbildē uz iebildumiem. 
141 Apvienotās lietas 110/88, 241/88 un 242/88, François Lucazeau un citi pret Societé des Auteurs, 

Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) un citiem, 18. punkts. Tomēr autortiesību aģentūras 
varētu būt faktiski konkurenti nesaistes vidē, ja tās nolemj izveidot uzraudzības darbību tīklu ārpus to 
vietējās teritorijas. 
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nodalījumu un absolūti simetrisko savstarpējo apmaiņu starp kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām kā „dabisku” tirgus notikumu rezultātu, kas nav saistīts ar saskaņotu 
darbību. 

185. Kā izklāstīts turpmākajos apsvērumos, tas neattiecas uz interneta, satelīta un kabeļu 
pārraidēm. 

186. Satelītu translācija: Iebildumos ir konstatēts, ka „(..) satelītu translāciju var uzraudzīt 
visā pārklājuma zonā. Tādējādi mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
var kontrolēt saturu no jebkuras vietas, kas ietilpst pārklājuma zonā. Piemēram, to 
apliecina PRS noslēgts savstarpējas pārstāvības līgums, kas katru līguma parakstītāju 
pilnvaro piešķirt licenci ne tikai attiecībā uz vietējo teritoriju, bet arī attiecībā uz visu 
satelīta pārklājuma zonu, ja tiek izmantota tieša apraide”142. 

187. Daži CISAC EEZ biedri izsaka pieņēmumu, ka ģeogrāfiskā klātbūtne 
raidorganizācijas valstī ir nepieciešama, lai iegūtu informāciju par lietotajām tiesībām 
un īstenotu prasības pret raidorganizācijām. Piemēram, kodētos kanālus varot 
uzraudzīt tikai no tās valsts, kurai tie ir paredzēti143. 

188. Tomēr arguments, kurā minēti kodētie kanāli, ir nepilnīgs: kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas, kas vēlas piešķirt licenci raidorganizācijai, var atrisināt šo jautājumu 
sarunu laikā par licences piešķiršanu, un raidorganizācija vienmēr var izsniegt 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai, kas izsniedz licenci, vajadzīgo iekārtu raidījuma 
dekodēšanai. Savos izteikumos par klātbūtnes nepieciešamību CISAC EEZ biedri 
sniedza tikai tādus argumentus, kas jau ir apspriesti un noraidīti iepriekš144.  

189. Interneta lietojums: Internetam ir jaunas īpašības, kas radikāli atšķiras no tradicionālā 
mūzikas lietojuma, kas tiks skatīts Tournier un Lucazeau lietās. Mutiskās 
uzklausīšanas laikā tika parādīts (jo īpaši jāpiemin EDIMA145), ka attālināta 
uzraudzība mūzikas piegādei tiešsaistē ir praktiski iespējama gan straumēšanai, gan 
lejupielādei. Patiesi, katram muzikālajam darbam ir elektroniskā identitāte, un katram 
personālajam datoram ir interneta protokola adrese. Balstoties uz šo informāciju, 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kad tā izsniedz licenci, var 
pārliecināties, ka komerclietotājs spēj precīzi noteikt, kurš muzikālais darbs tiek 
lietotas, ar kura datora palīdzību un kāds ir lietojuma veids. Komerclietotājs var 
nosūtīt šos datus kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kuras izmantos šo 
informāciju, lai pareizi sadalītu honorārus tiesību subjektiem. Citiem vārdiem, 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas var vienoties par uzraudzības veidiem. 

190. Kā jau tika skaidrots iebildumos, jaunākās tirgus tendences intelektuālā īpašuma 
tiesību tiešsaistes lietojuma kolektīvā pārvaldījuma jomā ir pretrunā ar apgalvojumu 
par teritoriālo ierobežojumu nepieciešamību, jo īpaši, lai nodrošinātu kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju pareizas uzraudzības, revīzijas un izpildes darbības.  

191. Pirmkārt, lietā par vienlaicīgu raidīšanu146 pēc apspriedēm ar Komisiju IPFI 
(Starptautiskā skaņu ierakstu federācija) paziņoja Komisijai par savstarpējās 

                                                 
142 Skatīt iebildumu 111. punktu. 
143 Skatīt 62. punktu un turpmākos punktus GEMA atbildes uz iebildumiem nekonfidenciālajā versijā; 10. 

lappusi AKM atbildes uz iebildumiem nekonfidenciālajā versijā. 
144 Skatīt šā lēmuma 173. un turpmākos punktus. 
145 EDIMA ir apvienība, kas pārstāv uzņēmumus, kas nodarbojas ar audio un audiovizuālā satura 

nodrošināšanu tiešsaistē. EDIMA biedri pārstāv 70 % no tiešsaistes digitālo mediju tirgus. 
146 Komisijas 2002. gada 8. oktobra Lēmums 2003/300/EK par procedūru saskaņā ar EK līguma 81. pantu 

un EEZ līguma 53. pantu (Lieta COMP/C2/38.014 - IFPI Simulcasting), (OV L107, 30.4.2003., 
58. lpp.), 3. un 27. punkts. 
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pārstāvības līgumu grozīto redakciju, kas ļāva raidorganizācijām, kuru signālu 
izcelsmes vieta ir EEZ, vērsties pie jebkuras EEZ reģistrētas kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas, kas bija savstarpējās pārstāvības līguma puse, lai saņemtu 
daudzteritoriālu daudzrepertuāru licenci vienlaicīgai raidīšanai internetā. Turklāt 
2003. gada 11. novembrī IFPI paziņoja par standarta līguma noslēgšanu starp 
fonogrammu producentu kolektīvā pārvaldījuma organizācijām attiecībā uz 
daudzrepertuāru daudzteritoriālu tīmekļraides licenču izsniegšanu147. Tīmekļraides 
līguma struktūra līdzinās Vienlaicīgas raidīšanas līguma struktūrai tādā ziņā, ka tas 
ļauj iesaistītajām organizācijām piešķirt pasaules licences komerclietotājiem, kas 
atrodas jebkurā EEZ vietā. Tāpēc iznākums vienlaicīgas raidīšanas lietā un vēlāk 
noslēgtā tīmekļraides līguma noteikumi apliecina, ka intelektuālā īpašuma tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām nav tehniski nepieciešama teritoriāla (proti, 
vietēja) klātbūtne, lai piedāvātu daudzteritoriālas daudzrepertuāru licences lietošanai 
internetā un pienācīgi uzraudzītu šādu lietošanu. 

192. Arī Santjago nolīgumā jau bija paredzēta daudzteritoriālu licenču piešķiršana, kaut arī 
šo iespēju varēja izmantot tikai tie lietotāji, kuru saimnieciskās darbības vieta bija tajā 
pašā vietējā teritorijā. Tas liecina, ka klātbūtne lietošanas valstīs netika uzskatīta par 
nepieciešamu. 

193. Otrkārt, 2006. gada janvārī PRS un GEMA izveidoja kopuzņēmumu, kas rīkosies kā 
Eiropas mēroga vienas pieturas aģentūra, kurā ir iespējams iegādāties licenci tiesībām 
izmantot EMI angloamerikāņu repertuāru tiešsaistē un mobilajos sakaros. Tas nozīmē, 
ka šis kopuzņēmums visu EEZ valstu komerclietotājiem izsniegs visā Eiropā derīgas 
licences. Adam Singer, grupas MCPS-PRS Alliance izpilddirektors atzina, ka 
“tiešsaistē neviens neredz jūsu robežas”, un Jürgen Becker, GEMA valdes 
priekšsēdētājs teica: „Šeit licences ņēmējiem un patērētājiem būs vienas pieturas 
aģentūra un garantija, ka tiesību subjektiem un radniecīgajām organizācijām ir 
efektīva aizsardzība pasaules digitālajos tīklos”148. Attiecīgi jaunais modelis 
uzskatāms par piemēru, kas apliecina, ka kolektīvā pārvaldījuma organizācijām ir 
tehniskas iespējas piedāvāt daudzteritoriālu licenci un argumenti, ar kuriem saista 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju revīzijas, uzraudzības un izpildes uzdevumus ar 
nepieciešamu ģeogrāfisko tuvumu starp licences izsniedzēju un licences ņēmēju, nav 
uzskatāmi par attaisnojumu pašreizējai paralēlajai praksei attiecībā uz teritoriālajiem 
ierobežojumiem. Dažas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kas izvirzīja šos 
argumentus, neuzskatīja tos par šķēršļiem, lai noslēgtu līgumus, kas ir līdzīgi 
PRS/GEMA kopuzņēmumam.  

194. Treškārt, daži CISAC EEZ biedri ir izstrādājuši citus risinājumus vai mehānismus, lai 
varētu piedāvāt daudzteritoriālas licences konkurences apstākļos. Ir īpaši svarīgi citēt 
priekšlikumu, ko ierosinājušas vairākas mazas un vidējas EEZ kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas, kas ir CISAC EEZ biedres. Tās ierosina jauna un piemērota modeļa 
izveidi: saskaņā ar šo modeli „ikviena Eiropas tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija ir tiesīga piešķirt Eiropas pārrobežu licences attiecībā uz tiešsaistes 
režīmu ikvienam lietotājam, kurš reģistrēts ES/EEZ (..), licencējošā tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma aģentūra piemēro galamērķa valsts tarifus un noteikumus”149. Vairāku 

 
147 Skatīt 11.11.2003. paziņojumu presei „Ierakstu nozare paziņo par vienotu licenci tīmekļraidei”, 

www.ifpi.org. 
148 Skatīt GEMA 23.1.2006. paziņojumu presei www.gema.de. 
149 Skatīt 29.8.2005. memorandu „Tiešsaistes tiesību pārrobežu kolektīvais pārvaldījums Eiropā”, ko 

parakstījušas ARTISJUS, AKM, KODA, SPA, STIM, TEOSTO un TONO, 2. lpp. Šīs kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas, no kurām dažas ir iebildumu adresāti, pieņēma šo nostāju atbilstīgi 

http://www.gema.de/
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licences ņēmēju izteiktais priekšlikums liecina, ka nav ne tehnisku, ne ekonomisku 
iemeslu, kas liegtu izveidot daudzrepertuāru daudzteritoriālu licenci, ko piešķir 
jebkuram komerclietotājam, kas atrodas EEZ, nevis tikai licences izsniedzēja vietējā 
teritorijā. 

195. Muzikālo darbu kabeļu retranslācija: iebildumu adresāti kopumā uzskata, ka kabeļu 
retranslācijas tirgus īpatnības ir līdzīgas tirgum nesaistes vidē, kur vēl aizvien ir 
nepieciešama klātbūtne un vietējo apstākļu pārzināšana tirgū.  

196. Netiek apstrīdēts fakts, ka muzikālo darbu izmantošana kabeļu pārraidēs šobrīd ir 
raksturojama kā notiekoša valsts vai vietējā teritorijā. Kabeļu pārraidītos kanālus 
parasti piedāvā vietējiem patērētājiem (piemēram, kabeļtelevīzijas raidsabiedrības 
piedāvā kanālu paketes noteiktā apvidū vai pilsētā dzīvojošiem patērētājiem). Tomēr 
tas nenozīmē, ka šis tirgus nav svarīgs EEZ. Gluži pretēji, dažas programmas tiek 
pārraidītas vairāku EEZ valstu kabeļtelevīzijās, piemēram, valstu galvenos televīzijas 
kanālus vai programmas, par kurām varētu būt interese starptautiskajā mērogā 
(piemēram, BBC World, TV5 un Euronews).  

197. Netiek arī apstrīdēts, ka kabeļtelevīzijas raidsabiedrībām ir vajadzīga īpaša licence 
kabeļu izmantošanai, kas nav tā pati licenci, ko piešķir satelītu raidorganizācijām.  

198. Kā skaidrots iebildumos150, tika izskatītas tikai tās retranslētās programmas, kuras 
vispirms ir pārraidītas ar satelīta palīdzību un pēc tam retranslētas ar kabeļiem, ja šāda 
retranslācija nepārsniedz satelīta pārklājuma zonu. Tā rezultātā attiecīgais kabeļu 
retranslācijas saturs būs pilnīgi vienāds ar satelīta pārraides saturu. Ņemot vērā, ka 
visas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kas atrodas satelīta 
pārklājuma zonā, potenciāli var izsniegt visā satelīta pārklājuma zonā derīgu licenci un 
pienācīgi uzraudzīt šīs licences lietošanu, parastos apstākļos, ja vien nav īpašu 
problēmu saistībā ar konkrētas kabeļtelevīzijas raidsabiedrības uzraudzību, var 
pieņemt, ka šīs kolektīvā pārvaldījuma organizācijas var pienācīgi licencēt un 
uzraudzīt tādu darbu izmantošanu kabeļu pārraidēs, kas iepriekš ir pārraidīti ar satelīta 
palīdzību. Ja rastos īpašas problēmas, kas saistītas ar kabeļtelevīzijas raidsabiedrības 
uzņēmējdarbības modeli, būtu likumīgi atteikt licences izsniegšanu vai vienoties par 
īpašiem uzraudzības pasākumiem, taču pašreizējie līgumi vispār neparedz šādas 
licences izsniegšanas iespēju. 

199. Jāsecina, ka nav nekādu objektīvu iemeslu, ar kuriem varētu izskaidrot, kāpēc visas 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas paralēli īsteno vienādus 
pasākumus tirgū vai kāpēc tās savos vietējos tirgos ir saglabājušas ekskluzīvu pozīciju 
attiecībā uz kabeļu retranslācijas licencēm, ciktāl retranslētais saturs paliek satelīta 
pārklājuma zonā, kurā ir notikusi pirmā pārraide. 

7.6.2. Saskaņota darbība ierobežo konkurenci  

200. Turpmākajos apsvērumos izskaidrots, kāpēc saskaņota darbība ierobežo konkurenci. 
Pirmkārt, tiek skaidrots, ka šāda prakse rada tirgus segmentāciju, un, otrkārt, ka no 
ekonomiskā un komerciālā aspekta neizriet objektīva nepieciešamība izveidot 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju divpusēju savstarpējās pārstāvības līgumu 
kopumu, ar kuru nosaka valstisku teritoriālu nodalījumu. 

201. Izskatot ar šo tēmu saistītos jautājumus, ir svarīgi paturēt prātā Komisijas iebildumu 
darbības jomu. Šajā lēmumā galvenokārt ir skatīta nevis pilnvaru darbības jomas 

                                                                                                                                                         
Komisijas 7.7.2005. publicētajam darba dokumentam par “Autortiesību pārrobežu kolektīvā 
pārvaldība”. 

150 Skatīt iebildumu 109., 110. un 111. punktu. 
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norobežošana, bet gan visu CISAC EEZ biedru koordinētā pieeja šādam teritoriālajam 
nodalījumam. Jau iesākumā jāatzīmē, ka, atsevišķi skatot, licences piešķiršana tikai 
konkrētai teritorijai, pat vietējai teritorijai, nav automātisks konkurences ierobežojums. 
Licences izsniedzējam parasti ir tiesības ierobežot licences darbību konkrētā teritorijā, 
un tas nebūs pārkāpis Līguma 81. panta 1. punktu un EEZ līguma 53. panta 1. punktu.  

202. Izvērtējot kolektīvā pārvaldījuma organizāciju noslēgto divpusējo savstarpējās 
pārstāvības līgumu ietekmi, jāņem vērā faktiskie apstākļi, kādos tie ir spēkā, 
ekonomiskais konteksts, kādā uzņēmumi darbojas, produkti un pakalpojumi, uz 
kuriem attiecas līgums, un attiecīgā tirgus faktiskā struktūra151. 

7.6.2.1. Teritoriālais nodalījums un ekskluzivitāte 

203. Pat ja nav skaidri noteikta ekskluzivitāte, kā tā aprakstīta 7.5.2. iedaļā, licencēšanas 
pilnvaru teritoriālā nodalījuma ierobežošana ar kolektīvā pārvaldījuma organizācijas 
vietējo teritoriju (proti, valsts teritoriju) faktiski nozīmē ekskluzivitātes piešķiršanu 
vietējai kolektīvā pārvaldījuma organizācijai un tirgus segmentāciju valstu 
monopolos152. 

204. Vienveidīga teritoriālā nodalījuma sekas ir netieša ekskluzivitātes piešķiršana, tādā 
mērā, kā tiek standartizēta EEZ CISAC biedru savstarpējā pārstāvība: katras mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pilnvaras licencēt ir ierobežotas tādā 
nozīmē, ka tā savam darbu portfelim var piešķirt pieeju tikai savā „vietējā” teritorijā 
(neatkarīgi no tā, kur atrodas lietotājs). Ietverot šo teritoriālo nodalījumu visos šādos 
līgumos, gala rezultātā tikai viena kolektīvā pārvaldījuma organizācija katrā valstī var 
izsniegt daudzrepertuāru licences šajos repertuāros ietvertās mūzikas izmantošanai 
šajā valstī. 

205. Zināmā mērā minētais ierobežojums atspoguļo ekskluzivitāti, kas bija skaidri noteikta 
CISAC parauglīgumā un divpusējos savstarpējās pārstāvības līgumos, ar kuriem to 
īsteno. Ja viena kolektīvā pārvaldījuma organizācija ar divpusēju līgumu otrai 
organizācijai piešķir ekskluzīvas tiesības, kolektīvā pārvaldījuma organizācijas citos 
divpusējos līgumos teritoriāli nodalīs licencēšanas pilnvaras atbilstīgi katras kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas vietējai teritorijai. Jebkurš teritoriālais nodalījums, kas 
pārsniegs vietējās teritorijas robežas, tiks uzskatīts kā citai kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai piešķirto ekskluzīvo tiesību neievērošana. 

206. Tomēr tas liecina arī par to, ka abas klauzulas par skaidru ekskluzivitāti un teritoriālo 
nodalījumu ir cieši saistītas un ekskluzivitātes klauzulas svītrošana pilnībā nenovērsīs 
ekskluzivitāti. Pat neparedzot ekskluzīvas tiesības, mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas var sasniegt to pašu rezultātu, koordinējot savu darbību tā, 
lai licencēšanas pilnvaras tiktu attiecinātas tikai uz konkrētās kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas vietējo teritoriju. Arī tad, ja atsevišķos gadījumos kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas ir atteikušās no skaidri noteiktas ekskluzivitātes, nav vērojamas izmaiņas 
teritoriju sadalījumā starp kolektīvā pārvaldījuma organizācijām153. Kaut arī vairākas 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas apgalvo, ka tās nepiemēro spēkā 
esošās ekskluzivitātes klauzulas, kolektīvā pārvaldījuma organizācijas nav piešķīrušas 
savus repertuārus izmantošanai citā valstī kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kas 
nav šo valstu vietējās organizācijas, un tās nav arī piešķīrušas savu repertuāru vairāk 
nekā vienai kolektīvā pārvaldījuma organizācijai paralēli vienā teritorijā (ietverot 
vairākas valstis).  

 
151 Lieta 23/67 SA Brasserie de Haecht pret Consorts Wilkin- Janssen, [1967] ECR 407. 
152 Skatīt iebildumu 99. punktu. 
153 Skatīt 7.6.2.1. iedaļu šajā lēmumā un iebildumu 102. punktu. 
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207. Tas faktiski rada valstu monopolus publiskā izpildījuma tiesību daudzrepertuāru 
licencēšanas jomā un EEZ segmentāciju pa valstu tirgiem. Konkurence ir ierobežota 
divos līmeņos: i) kolektīvā pārvaldījuma organizāciju piedāvāto pārvaldības 
pakalpojumu tirgū; un ii) licencēšanas tirgū. 

208. Kolektīvā pārvaldījuma organizāciju savstarpēji piedāvāto pārvaldības pakalpojumu 
tirgū vienveidīgs teritoriāls nodalījums nodrošina to, ka katra kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija sniedz šos pārvaldības pakalpojumus tikai savā teritorijā un tām nenāksies 
konkurēt ar citām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. Piemēram, GEMA principā 
varētu izvēlēties Francijas SACEM, lai tā sniegtu GEMA pārvaldības pakalpojumus 
Beļģijā paralēli ar Beļģijas SABAM. Tomēr, pamatojoties uz kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju koordinētajiem noteikumiem, GEMA izvēlas SACEM tikai 
pakalpojumiem Francijā un SABAM tikai pakalpojumiem Beļģijā. Savukārt SACEM un 
SABAM Francijas un Beļģijas tiesību pārvaldīšanai Vācijā izvēlas tikai GEMA.  

209. Līdzīga ietekme ir tiesību licencēšanas tirgū. Tā kā licencēšanas pilnvaras ir stingri 
nodalītas pēc valstīm, tiesību lietotājiem nav citu iespēju, kā vien iegādāties 
daudzrepertuāru licences attiecīgās valsts mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijā. Tiesību lietotājs (neatkarīgi no tā atrašanās vietas), kas vēlas lietot 
muzikālos darbus Vācijā, nepieciešamo licenci var iegādāties tikai no GEMA, jo 
saskaņotās darbības dēļ neviena cita kolektīvā pārvaldījuma organizācija nevar piešķirt 
licences lietotājam, kas atrodas Vācijā. Principā, jebkura kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija varētu piešķirt savas tiesības vairāk nekā vienai kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai vienā valstī. Piemēram, SACEM varētu piešķirt tiesības uz sava 
repertuāra (Francijas repertuāru) izmantošanu Austrijā un Vācijā gan Austrijas 
organizācijai AKM, gan Vācijas organizācijai GEMA. Tādā gadījumā abas kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas būtu tiesīgas piešķirt licences Francijas repertuāram Vācijā 
un Austrijā, un tiesību lietotājiem attiecībā uz šo repertuāru būtu skaidri noteiktas 
izvēles iespējas starp divām konkurējošām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.  

210. Savstarpēji garantētie teritoriālie monopoli publiskā izpildījuma tiesību jomā 
nodrošina to, ka katra kolektīvā pārvaldījuma organizācija varēs iekasēt 
administratīvās izmaksas par tiesību pārvaldīšanu un licenču izsniegšanu, nerēķinoties 
ar citu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju radīto konkurences spiedienu attiecībā uz 
šīm maksām. Tādējādi konkurence ir ierobežota. Nepietiekamai konkurencei, kā tika 
skaidrots iepriekš, var būt negatīva ietekme arī tiesību turētāju līmenī. 

211. Vienveidīgā teritoriālā nodalījuma rezultātā tirgus struktūra kļūst konservatīva, tiek 
izslēgtas citas daudzrepertuāru licencēšanas formas, un katra kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija ir spiesta darboties savā vietējā teritorijā. Šis savstarpējās pārstāvības 
līgumu tīkls ir radījis situāciju, kurā nav iespējams izmantot citus līdzekļus 
autortiesību pārvaldības organizācijai un konkurencei šajā jomā. Tas arī rada šķēršļus, 
liedzot piekļuvi tirgum jauniem konkurentiem, kas spēj pārvaldīt attiecīgās 
autortiesības, vai jauniem autortiesību pārvaldības veidiem, kurus īsteno esošie tirgus 
dalībnieki, un tas ierobežo autortiesību izplatīšanu par labu dažiem tirgus 
dalībniekiem, kas darbojas jau šobrīd. 

212. Ja attiecībā uz teritoriāliem nodalījumiem nepastāvētu saskaņota darbība, kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas vairāk konkurētu savā starpā, izstrādājot efektīvus tiesību 
pārvaldības līdzekļus. Šādā gadījumā atšķirības starp organizācijām rastos ne tikai 
licencēšanas teritoriju nodalījuma jomā, bet atšķirīgs būtu arī kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju skaits, kurām uzticēs tiesību pārvaldīšanu citā teritorijā. Tādējādi 
autoriem būs stimuls kļūt par to kolektīvā pārvaldījuma organizāciju biedriem, kas 
būtu atradušas visefektīvākos līdzekļus tiesību pārvaldīšanai. 
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7.6.2.2. Vai saskaņota darbība ir objektīvi nepieciešama, lai nodrošinātu to, ka CISAC EEZ 
biedri viens otram piešķir savstarpējas pilnvaras? 

213. Daži CISAC EEZ biedri apgalvoja, ka, likvidējot teritoriālo nodalījumu, kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām nebūs stimula piešķirt savstarpējas licencēšanas pilnvaras, 
jo tas spiestu tās konkurēt to attiecīgajās teritorijās un piešķirt licences kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām teritorijās, par kurām tām nav nepieciešamo zināšanu vai 
kompetences154. 

214. Savukārt SABAM atbildē uz iebildumiem argumentēja, ka „autori negūst nekādas 
priekšrocības no darbības ierobežojumiem, ko piemēro pasaules mūzikas repertuāra 
likumīgiem starptautiska mēroga lietotājiem, kuri uzsāk tehnoloģiski jaunu un pēc 
būtības pārrobežu lietošanas veidu izmantošanu”155. SABAM savā atbildē arī apsver, 
ka „daudzteritoriāla licence rada priekšrocības gan autoriem, gan lietotājiem un 
nebūt nepasliktina autoru tiesību kolektīvā pārvaldījuma kvalitāti (..) CISAC 
parauglīguma teritoriālie ierobežojumi neveicina kolektīvā pārvaldījuma uzlabošanos 
un kavē jaunā tirgus rašanos, izaugsmi un turpmāko briedumu"156. Konkurence 
„paaugstinās autoriem un lietotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, un nav tādu 
argumentu saistībā ar valstu ekskluzīvo tiesību pastāvēšanu, kas pamatotu EK līguma 
81. nepiemērošanu. (..) ar autortiesību jomas tiesību aktu nacionālo raksturu nevar 
pamatot dažu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju apgalvojumu, ka to 
monopolsituācija ir dabiska un līgumiska.”157. 

215. Pirmkārt, atkal jāatzīmē, ka kolektīvā pārvaldījuma organizāciju tiesības iekļaut 
teritoriālos ierobežojumus to savstarpējās pilnvarās netiek apstrīdētas. Komisijas 
iebildums ir vērsts tikai pret paralēliem teritoriāliem ierobežojumiem, ko piemēro 
vietējām teritorijām. Nav nekādu norāžu, ka savstarpējās pārstāvības līgumu tīklam 
būtu objektīvi vajadzīga šāda paralēla rīcība, un ar iebildumu adresātu argumentiem 
galvenokārt tiek apstrīdēta ideja, ka teritoriālie ierobežojumi paši par sevi ierobežo 
konkurenci. 

216. Otrkārt, CISAC EEZ biedru izstrādātie argumenti kopumā nav pārliecinoši. Iebildumu 
adresāti atkārtoti apgalvoja, ka uzraudzība ārzemēs ir sarežģīta un savstarpējās 
pārstāvības līgumu noslēgšana ir vitāli svarīga organizācijas biedru interešu aizstāvībai 
ārzemēs. Pat neņemot vērā, ka grūtības, veicot lietošanas uzraudzību ārpus vietējās 
teritorijas, dažkārt tiek pārspīlētas, jāatzīmē, ka mazticama būtu situācija, kurā 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas vienkārši atteiktos aizstāvēt savu biedru intereses 
ārzemēs tikai tāpēc, ka saskaņotas darbības aizlieguma dēļ rastos konkurence. Turklāt, 
ņemot vērā, ka kolektīvā pārvaldījuma organizācijām ir fiduciārs pienākums pret 
saviem biedriem un, piemērojot honorārus, tās nedrīkst nevienu diskriminēt, 
„nonivelēšana pēc zemākā” nozīmētu, ka kolektīvā pārvaldījuma organizācija pieņem 
lēmumu par zemāku honorāru iekasēšanu attiecībā uz saviem biedriem, un šāda 
situācija nešķiet reāla. 

217. Treškārt, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām neviens neliedz 
aizstāvēt savu biedru intereses, nodrošinot to, lai neciestu ieņēmumi, pastāvot 
konkurencei licenču piešķiršanā. Daži CISAC EEZ biedri mutiskās uzklausīšanas laikā 
apgalvoja, ka galvenā problēma saistībā ar daudzteritoriālas licences izsniegšanu ir 
cenas noteikšana šādai licencei, nevis kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbība 

 
154 Skatīt, piemēram, 53. punktu PRS atbildes uz iebildumiem nekonfidenciālajā versijā. 
155 Skatīt 19. punktu SABAM atbildē uz iebildumiem. 
156 Skatīt otro punktu 19. lappusē SABAM atbildē uz iebildumiem. 
157 Skatīt pēdējo rindkopu 20. lappusē SABAM atbildē uz iebildumiem. 
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attālinātas uzraudzības, revīzijas un izpildes jomā158. Saskaņā ar šo nostāju kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija nebūtu ieinteresēta citu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
konkurencē par sava repertuāra licencēšanu ārzemēs. Ja izmanto 208. apsvērumā 
minēto piemēru, tas nozīmē, ka GEMA saskaņā ar šo nostāju nebūtu ieinteresēta 
SACEM un SABAM savstarpējā konkurencē par licenču piešķiršanu Vācijas 
repertuāram, jo tās rezultātā šī repertuāra cenas tiks nonivelētas pēc zemākā un GEMA 
cietīs zaudējumus (pretstatā modelim ar nodalītām valstu teritorijām katrai kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai).  

218. Komisija jau ir precizējusi savu viedokli par šo īpašo elementu līdzīgā lietā, kurā bija 
runa par atteikšanos no visiem teritoriālajiem nodalījumiem, un akceptēja cenu 
mehānismu, kas izveidots nolūkā saglabāt kontroli pār ieņēmumiem saistībā ar šāda 
veida pilnvarām un izvairīties no tiesību subjektu ienākumu nonivelēšanas pēc 
zemākā. Patiesi, lēmumā par vienlaicīgu raidīšanu tika norādīts, ka „mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju vajadzība garantēt piemērotu atlīdzību par savu 
repertuāru noteikti izriet no autortiesību un blakustiesību būtiskām funkcijām, un 
tāpēc ir tikai loģiski, ka kolektīvā pārvaldījuma organizāciju līgumi satur noteikumus 
par šo jautājumu"159. Tāpēc Komisija kā izņēmumu no Līguma 81. panta 3. punkta 
darbības jomas akceptēja tarifu mehānismu izveidošanu: vienlaicīgas raidīšanas 
licences cena pamatojas uz vienotu tarifu, ko iekasē licences izsniedzēja kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija, un to aprēķinot, ir ņemti vērā dažādu valstu tarifi, ko 
nosaka katra iesaistītā kolektīvā pārvaldījuma organizācija160. Mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju izsniegtās licences cena ir pārvaldības maksas un 
aizsargājamā satura cena. Konkurence attiecas uz pārvaldības maksu un neskar 
tiesības. Tādējādi kolektīvā pārvaldījuma organizācijām būtu iespēja nodrošināt savu 
biedru ienākumus apstākļos, kur notiek konkurence par daudzteritoriālu 
daudzrepertuāru licenču izsniegšanu161. 

219. Turklāt, pat neizmantojot lēmumā par vienlaicīgu raidīšanu aprakstīto mehānismu, 
vienkārša atkāpšanās no saskaņotas darbības un jebkura no tā izrietošā identisku 
licencēšanas teritoriju paralēla iedalīšana vairāk nekā vienai kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai neizraisīs cenu nonivelēšanu līdz zemākajam līmenim. Pašreiz kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija, kas ārzemēs piešķir licences to pilnvarojušās kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas vārdā, izmanto savas valsts tarifus un nodod konkrētu 
procentuālo daļu no šiem ienākumiem sākotnējai kolektīvā pārvaldījuma organizācijai. 
Lai izvairītos no cenu nonivelēšanas līdz zemākajam līmenim savu biedru 
repertuāram, ko ārzemēs ir licencējusi cita kolektīvā pārvaldījuma organizācija, 
pilnvarojošā kolektīvā pārvaldījuma organizācija varētu noteikt citām kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām, kas piešķir licences ārzemēs, ieņēmumu līmeni 
(uzskatāmu par cenas paveidu) savam repertuāram. Tādējādi tā saņemtu garantētu 
„vairumtirdzniecības” cenu par savu repertuāru, un starp kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām, kas nodarbojas ar izplatīšanu, notiktu konkurence attiecībā uz summu, 
ko tās pievieno šādai „vairumtirdzniecības” cenai.  

 
158 Jautājumā par cenu noteikšanas mehānismu skatīt 16. un turpmākos punktus GEMA nekonfidenciālajā 

atbildē uz iebildumiem. 
159 Skatīt 70. punktu Lēmumā 2003/300/EK. 
160 Attiecībā uz cenu tika ieviesti konkurences elementi, taču tie skar tikai licences izsniedzēju pārvaldības 

maksas. Saskaņā ar šo sistēmu konkurence skar tikai pārvaldības maksu līmeni, "autortiesību daļa" cenā 
nav pakļauta konkurencei. 

161 EEZ kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pašreiz piemēro līdzīgu sistēmu Kannu nolīguma darbības 
paplašināšanas kontekstā, skatīt 79. apsvērumu. 
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220. Nav pamata pieņēmumam, ka arī cenu sistēmas pielāgojumi neveidotu stimulu 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām radīt konkurenci izplatītāju 
organizāciju starpā. Jaunākās tirgus tendences skaidri apliecina, ka tiesību piešķiršana 
vairākām konkurējošām mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām varētu 
būt efektīva stratēģija tiesību subjektiem un attiecīgi to pilnvarotajiem – kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām. Attiecībā uz angloamerikāņu repertuāra tiešsaistes 
izmantošanas mehāniskajām tiesībām vairāki lieli izdevēji ir uzsākuši iniciatīvas, lai 
šīs tiesības (kas ir izdevēju pārziņā) izņemtu no pašreizējās kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju sistēmas un izvēlētos vienu vai vairākas kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas šo tiesību pārvaldīšanai visā EEZ. Warner Chappell paziņoja par ieceri 
izvēlēties dažas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kuras būs pilnvarotas piešķirt 
komerclietotājiem visā Eiropā derīgas licences Warner Chappell angloamerikāņu 
repertuāra mehānisko tiesību izmantošanai tiešsaistē162. Tas nozīmē, ka vairākas 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas konkurēs par attiecīgo licenču piešķiršanu vienā 
teritorijā. Warner Chappell uzskata, ka tādējādi būs iespējams, neietekmējot 
licencēšanas tirgu, atsaukt repertuāru no jebkuras kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas, ja tās darbība nav efektīva, jo visā Eiropā derīgas licences varēs izsniegt 
citas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas.  

221. Tāpēc var secināt, ka apskatītā prakse nav objektīvi nepieciešama, jo pastāv mazāk 
ierobežojošas metodes, lai nodrošinātu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām stimulu piešķirt savstarpējas licencēšanas pilnvaras. 

7.6.3. Secinājums  

222. Tādējādi, vienīgais izskaidrojums aktuālajai tirgus situācijai ir CISAC EEZ biedru 
saskaņota darbība.  

223. Šī saskaņotā darbība ierobežo konkurenci Līguma 81. panta 1. punkta nozīmē un EEZ 
līguma 53. panta 1. panta nozīmē, jo tās rezultātā mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas sava repertuāra licencēšanu ārzemēs var uzticēt tikai 
vietējai kolektīvā pārvaldījuma organizācijai un nevar izvēlēties citas organizācijas.  

7.7. Ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm un tirdzniecību starp EEZ līguma 
līgumslēdzējām pusēm 

224. Lai pārliecinātos, vai savstarpējās pārstāvības līgumi ietekmē tirdzniecību starp 
dalībvalstīm, jānosaka, vai tiem „var būt tieša vai netieša, faktiska vai iespējama 
ietekme uz dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības modeli”163.  

225. Šādas analīzes nolūkiem Komisijai būtu 'jāapsver darbību, par kurām iesniegta 
sūdzība, ietekme uz efektīvas konkurences struktūru kopējā tirgū'164. 

226. Eiropas Kopienu Tiesa konsekventi paudusi uzskatu, ka mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju darbība var ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm165. Šajā 
lietā ietekme uz tirdzniecību ir divējāda: 

 
162 Skatīt Warner Chappell 2.6.2006. paziņojumu presei „Warner Chappell music uzsāk Eiropas mēroga 

digitālās licencēšanas (P.E.D.L.) iniciatīvu”.  
163 Lieta 42/84 Remia BV un citi pret Eiropas Kopienu Komisiju, [1985] ECR 2545. 
164 Apvienotās lietas 6/73 un 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano Spa un Commercial Solvents 

Corporation pret Eiropas Kopienu Komisiju, [1973] ECR 223, 33. punkts. 
165 Lieta 22/79, Greenwich Film Production pret Societé des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de 

Musique (SACEM) un Société des Éditions Labrador, Lieta 7/82, Gesellschaft zur Verwertung von 
Leistungsschutzrechten mbH (GVL) pret Eiropas Kopienu Komisiju, 38. punkts. 
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a) dalības ierobežojumi ierobežo autoru iespējas saņemt darbu autortiesību 
pārvaldības pakalpojumus no mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas, kas atrodas ārpus to valsts jurisdikcijas; un 

b) teritoriālie ierobežojumi un saskaņotās darbības attiecībā uz teritoriālo 
ierobežojumu vienādu piemērošanu ierobežo satelītu, kabeļu vai interneta 
raidorganizāciju iespējas iegūt licences no dažādām mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām. Turklāt pašreizējā sistēma liedz mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijai piedāvāt licencēšanas un pārvaldības 
pakalpojumus ārpus savas valsts teritorijas. 

227. Norvēģijas organizācija TONO un Islandes organizācija STEF ir CISAC biedres un ir 
noslēgušas savstarpējās pārstāvības līgumus ar katru Kopienas mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizāciju166. 

228. Tādējādi savstarpējās pārstāvības līgumi ietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm 
Līguma 81. panta 1. punkta nozīmē un tirdzniecību starp dalībvalstīm un EBTA 
valstīm EEZ līguma 53. panta 1. punkta nozīmē.  

8. LĪGUMA 81. PANTA 3. PUNKTS UN EEZ LĪGUMA 53. PANTA 3. PUNKTS 

8.1. Pārskats 
229. Lai izpildītu Līguma 81. panta 3. punkta un EEZ līguma 53. panta 3. punkta 

nosacījumus, savstarpējās pārstāvības līgumiem, kas divpusējā līmenī ir noslēgti starp 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, un saskaņotām darbībām 
teritoriālā nodalījuma jomā, ir jāatbilst četriem nosacījumiem, proti: 

a) palīdz uzlabot preču ražošanu vai izplatīšanu, vai veicina tehnisku vai 
saimniecisku attīstību;  

b) ļauj patērētājiem baudīt pienācīgu daļu no iegūtajiem labumiem;  

c) neuzspiež attiecīgajam uzņēmumam ierobežojumus, kuri nav obligāti 
vajadzīgi, lai sasniegtu šos mērķus; kā arī 

d) neļauj šādiem uzņēmumiem likvidēt konkurenci attiecībā uz konkrēto 
ražojumu būtisku daļu. 

Šie nosacījumi ir kumulatīvi un jāizpilda pilnībā. Iebildumu adresātiem ir jāpierāda, 
ka to darbība atbilst Līguma 81. panta 3. punktā izklāstītajiem kumulatīvajiem 
nosacījumiem167. 

230. Iebildumu adresāti neizvirzīja argumentus, kuros tiktu īpaši skatīta Līguma 81. panta 
3. punkta piemērošana dalības un ekskluzivitātes klauzulām. Turpmākā iedaļa skata 

 
166 Visi TONO un STEF noslēgtie savstarpējās pārstāvības līgumi satur CISAC parauglīguma 6. panta 

II punktu. TONO un STEF piedalās saskaņotās darbībās. Dažos savstarpējās pārstāvības līgumos, kas 
noslēgti ar Kopienas kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, ir ietverta dalības klauzula un 
ekskluzivitātes klauzula. Abi ierobežojumi ļauj secināt, ka savstarpējās pārstāvības līgumi, kas noslēgti 
ar visām Kopienas kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, ietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm un 
EBTA valstīm EEZ līguma 53. panta 1. punkta nozīmē. Dalības klauzula līgumā starp divām Kopienas 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām var ietekmēt autoru no Norvēģijas vai Islandes, ja viņš vai viņa ir 
biedrs vienā no šīm Kopienas kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. Ekskluzivitātes klauzula līgumā 
starp divām Kopienas kolektīvā pārvaldījuma organizācijām var ietekmēt TONO un STEF, jo tā liedz 
TONO un STEF piedāvāt repertuārus, uz kuriem attiecas ekskluzivitātes klauzula šo Kopienas kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju teritorijā.  

167 Tiesas 28.9.2006. Rīkojums C-552/03-P Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd. pret Eiropas Kopienu 
Komisiju, [2006] ECR I-09091, 103. punkts. 
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Līguma 81. panta 3. punkta piemērošana saskaņotai darbībai, kuras rezultātā rodas 
sistemātisks teritoriāls nodalījums atbilstoši vietējai teritorijai. 

231. Vairāki CISAC EEZ biedri apgalvoja, ka teritoriālie ierobežojumi to divpusējos 
savstarpējās pārstāvības līgumos ir priekšnoteikums savstarpējai apmaiņai ar 
repertuāru un tādējādi arī priekšnoteikums kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
iespējai piedāvāt daudzrepertuāru licences. Tika apgalvots, ka bez teritoriālajiem 
ierobežojumiem netiktu noslēgti savstarpējās pārstāvības līgumi, jo mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas neļautu citām kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām konkurēt ar tām ar pašu repertuāru. Tā rezultātā tiktu iznīcināta vienas 
pieturas aģentūru sistēma, kas pašreiz pastāv valstu līmenī, pamatojoties uz 
savstarpējās pārstāvības līgumiem. 

232. Tomēr iepriekšējā apsvērumā minētās piezīmes apraksta scenāriju, kurā CISAC EEZ 
biedri nevarētu izmantot nekāda veida teritoriālo nodalījumu savstarpējās pārstāvības 
līgumos. Tā kā ar šo lēmumu aizliedz CISAC EEZ biedru saskaņotu darbību attiecībā 
uz teritoriālā nodalījuma definīciju un piemērošanu, CISAC EEZ biedru argumenti 
nav pieņemami. CISAC EEZ biedriem nav aizliegts individuāli noteikt licencēšanas 
teritorijas savam repertuāram ārzemēs. Kā izskaidrots 7.6.2.2. iedaļā, nevar pieņemt, 
ka CISAC EEZ biedri atteiksies noslēgt savstarpējās pārstāvības līgumus, ja nebūs 
saskaņotas darbības. Tādējādi no šā lēmuma neizriet, ka CISAC EEZ biedriem ir 
nepieciešams atteikties no savstarpības sistēmas.  

8.2. Ieguldījums preču ražošanas vai izplatīšanas uzlabošanā vai tehniskā vai 
ekonomiskā progresa veicināšanā 

233. Saskaņā ar Līguma 81. panta 3. punkta un EEZ līguma 53. panta 3. punkta pirmo 
nosacījumu lēmumam, līgumam vai praksei jāpalīdz uzlabot preču ražošanu vai 
izplatīšanu vai veicināt tehnisku vai saimniecisku attīstību. Šis nosacījums paredz visu 
to ekonomisko priekšrocību izvērtēšanu, kas izriet no saimnieciskās darbības, uz kuru 
attiecas līgums. Apgalvojumi par paaugstinātu efektivitāti168 ir jāpamato, un var ņemt 
vērā tikai objektīvās priekšrocības, nevis pušu subjektīvos uzskatus169. Šim 
uzlabojumam „ir cita starpā jāsniedz būtiskas objektīvas priekšrocības, kas varētu 
kompensēt neērtības, ko rada līgums konkurences jomā”170. 

234. Komisija neapstrīd, ka kolektīvā pārvaldījuma organizāciju divpusējo savstarpējās 
pārstāvības līgumu tīkls katrā valstī nodrošina vienas pieturas aģentūru tiesību 
pārvaldībai pasaules mērogā. Konkrētā teritorijā CISAC parauglīgums un to īstenojošie 
divpusējie savstarpējās pārstāvības līgumi ļauj kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
rīkoties kā vienas pieturas aģentūrai publiskā izpildījuma tiesību licencēšanai minētajā 
konkrētajā teritorijā. Tāpēc potenciālais komerclietotājs, kas vēlas Vācijā veikt 
darbības, kurām ir nepieciešama tiesību subjekta licence, ir jāvēršas tikai pie GEMA, 
lai saņemtu attiecīgo daudzrepertuāru licenci Vācijas teritorijā. Divpusējo savstarpējās 
pārstāvības līgumu tīkls kopumā atvieglo un vienkāršo publiskā izpildījuma tiesību 
licencēšanu171. 

 
168 Komisijas Paziņojums „Pamatnostādnes par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu”. 
169 Apvienotās lietas 56/64 un 58/66 Établissements Consten S.à.R.L. un Grundig-Verkaufs-GmbH pret 

Eiropas Kopienu Komisiju, [1966] ECR 299. 
170 Tiesas 28.9.2006. rīkojums lietā C-552/03-P Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd. pret Eiropas Kopienu 

Komisiju, 103. punkts: „Attiecībā uz pirmo no šiem nosacījumiem HB bija cita starpā jāpierāda, ka 
ekskluzivitātes klauzula palīdz uzlabot attiecīgo preču ražošanu vai izplatīšanu tā, ka gadījumā, ja tiktu 
ierobežota iespēja izmantot šo klauzulu, šādu uzlabojumu vairs nevarētu panākt”. 

171 Skatīt, piemēram, 13. punktu, kā arī 154. un turpmākos punktus GEMA atbildes uz iebildumiem 
nekonfidenciālajā versijā. 
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235. Tomēr CISAC EEZ biedru argumenti apraksta scenāriju, kurā CISAC EEZ biedri 
nevarētu izmantot nekāda veida teritoriālo nodalījumu savstarpējās pārstāvības 
līgumos. Kā paskaidrots 232. apsvērumā, no šā lēmuma neizriet, ka CISAC EEZ 
biedriem ir nepieciešams atteikties no savstarpības sistēmas.  

236. Neviena no pusēm neizvirzīja argumentu, ka CISAC biedru saskaņota darbība attiecībā 
uz vienotu teritoriālu nodalījumu pēc valsts teritorijas veicinātu iespējamo 
priekšrocību saglabāšanu. Ar saskaņotas darbības aizliegumu attiecībā uz teritoriālo 
nodalījumu netiek apstrīdēta savstarpējās pārstāvības līgumu sistēma. Tas var mainīt 
tikai katras kolektīvā pārvaldījuma organizācijas dalības pakāpi šajā sistēmā. Ja 
savstarpējās pārstāvības līgumus noslēgtu atsevišķi, dažiem CISAC EEZ biedriem 
rastos iespēja izsniegt pārvaldības licences un licencēt ārzemju repertuāru ārpus savas 
vietējās teritorijas. Šādas iespējas rastos tām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, 
kas piedāvātu, piemēram, labākus pakalpojumus, proti, honorāru iekasēšanas labāku 
uzraudzību un reģistrāciju, zemākas pārvaldības maksas. Tā kā pastāv stimuls noslēgt 
savstarpējās pārstāvības līgumus ar visām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, lai 
saņemtu piekļuvi visiem repertuāriem, licenču izsniedzēju skaita palielināšanās 
atsevišķās teritorijās neradītu risku valstu vienas pieturas aģentūrām. 

237. Visbeidzot, iebildumu adresāti nav pierādījuši to, ka saskaņotās darbības, kuru 
rezultāts ir licencēšanas pilnvaru sistemātisks teritoriāls nodalījums pēc vietējās 
teritorijas, uzlabo licenču izsniegšanu publiskā izpildījuma tiesību izmantošanai 
interneta, satelīta un kabeļu pārraidēs. 

8.3. Ierobežojumu obligāta nepieciešamība 
238. Saistībā ar ierobežojumu obligātu nepieciešamību jāatbild uz jautājumu – „vai 

ierobežojošais līgums un atsevišķi ierobežojumi ļauj attiecīgo darbību veikt efektīvāk 
nekā tad, ja attiecīgā līguma vai ierobežojuma nebūtu”172. Lai izvērtētu atsevišķu 
ierobežojumu obligāto nepieciešamību, kā tas vajadzīgs šajā lēmumā, jo īpaši svarīgi 
ir pārbaudīt, vai iebildumu adresāti varētu sasniegt tādu pašu efektivitāti, izmantojot 
mazāk ierobežojošu līgumu. 

239. Lai pamatotu teritoriālos ierobežojumus, CISEC EEZ biedri ir atsaukušies uz 
vajadzību nodrošināt atbilstīgu pārskatu sniegšanu, revīzijas un tiesību piemērošanu. 

240. Kā tika skaidrots 8.2. iedaļā, pašreizējais divpusējo savstarpējās pārstāvības līgumu 
tīkls starp kolektīvā pārvaldījuma organizācijām ir efektīvs vairākos aspektos: no 
komerclietotāju viedokļa sistēma tiem piedāvā vienas pieturas aģentūru, no kuras var 
saņemt daudzrepertuāru licenci vienai valstij. Katra mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija pilda šo vienas pieturas aģentūras funkciju attiecīgajā 
vietējā teritorijā. Šķiet, ka kolektīvā pārvaldījuma organizācijas ar saviem 
argumentiem vēlas norādīt, ka tiesību pienācīga uzraudzība, pārskatu sniegšana par 
tām, to pārbaude un izpilde ir iespējama tikai pašreizējās sistēmas ietvaros. 

241. Kā norādīts 236. apsvērumā, ja tiks aizliegtas saskaņotas darbības saistībā ar teritoriālo 
nodalījumu, kura pamatā ir vietējās teritorijas, tas neapdraudēs vienas pieturas 
aģentūru valstī. Vienas pieturas aģentūrai nav nepieciešama saskaņota teritoriālo 
ierobežojumu definīcija. Arī nepastāvot teritoriāliem ierobežojumiem, katra mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija savā teritorijā paliks vienas pieturas 
aģentūra daudzrepertuāru licences izsniegšanai, jo katrai kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai ir spēcīgs stimuls noslēgt savstarpējas pārstāvības līgumu ar katru no 

 
172 Skatīt Komisijas Paziņojumu „Pamatnostādnes par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu”, 

74. punkts. 
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pārējām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām nolūkā saņemt visus repertuārus. Taču 
šādā gadījumā katrai kolektīvā pārvaldījuma organizācijai būs iespēja tikt izvēlētai 
ārzemju repertuāra pārvaldīšanai plašākā ģeogrāfiskā teritorijā (proti, piešķirt licences 
ārpus savas vietējās teritorijas, konkurējot ar citu teritoriju vietējām kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām).  

242. Komisijas veiktā tirgus izpēte ir apliecinājusi, ka mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas spēj garantēt pareizu tiesību pārvaldību plašākā 
ģeogrāfiskā teritorijā. Jaunākās tirgus tendences (PRS un GEMA kopuzņēmums EMI 
angloamerikāņu repertuāra tiešsaistes tiesību pārvaldīšanai173, Warner Chappell 
izsludinātais uzaicinājums iesniegt pieteikumus tā tiešsaistes tiesību pārvaldīšanai174 
un līgums starp SACEM un Universal Publishing par licencēm attiecībā uz tiešsaisti 
un mobilajiem sakariem175) ir apliecinājušas, ka autoru mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām ir risinājumi, ar kuriem var nodrošināt licencēšanu 
vairākās teritorijās un, ja vajadzīgs, attālinātu uzraudzību, pārbaudes un izpildi uz 
vietas. Turklāt daudzteritoriālas licences izsniedzējam nav obligāti jābūt juridiskajai 
personai, kas veiks uzraudzības, pārbaudes un izpildes uzdevumus176. 

243. Tādējādi saskaņoto darbību attiecībā uz teritoriālo nodalījumu, kuras rezultātā licence 
ir derīga tikai katras mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas vietējā 
teritorijā, nevar uzskatīt par obligāti nepieciešamu Līguma 81. panta 3. punkta un EEZ 
līguma 53. panta 3. punkta nozīmē.  

8.4. Patērētāji var baudīt pienācīgu daļu no iegūtajiem labumiem 
244. Saskaņā ar Līguma 81. panta 3. punkta un EEZ līguma 53. panta 3. punkta otro 

nosacījumu, jāpierāda, ka ekonomiskās priekšrocības ir izdevīgas ne tikai līguma vai 
saskaņotu darbību pusēm, bet arī patērētājiem, un šīm priekšrocībām jāatsver 
konkurences ierobežojumu izraisītās negatīvās sekas.  

245. Kā norādīts iepriekš, šis lēmums neietekmē potenciālās priekšrocības, ko sniedz vienas 
pieturas aģentūra, pamatojoties uz savstarpējās pārstāvības līgumiem. Tajā nav skatīta 
kultūru dažādība ne radošajā (autoru) līmenī, ne piekļuves (patērētāju) līmenī, kā 
skaidrots iepriekš177.  

246. Kaut arī jautājums par „pienācīgu daļu” šajā lēmumā nav jāizskata, tomēr pastāv 
šaubas, vai patērētāji saņem pienācīgu daļu no iespējamiem labumiem, ko sniedz 
vienveidīga valstu teritoriālo nodalījumu sistēma.  

247. Jāatceras, ka patērētāja jēdziens Līguma 81. panta 3. punkta un EEZ līguma 53. panta 
3. punkta nozīmē nav sinonīms jēdzienam „galapatērētājs”. Termins attiecas uz līguma 
pušu klientiem, šajā gadījumā — tiesību subjektiem (proyi, muzikālo darbu autoriem) 
un interneta, satelīta un kabeļu pārraidēs izmantoto publiskā izpildījuma tiesību 
komerclietotājiem178. 

 
173 Skatīt 7.6.1.5. iedaļu, 193. apsvērumu. 
174 Skatīt 7.6.2.2. iedaļu, 220. apsvērumu. 
175 SACEM un Universal Publishing 2008. gada 28. janvārī paziņoja, ka ir parakstījuši līgumu, kas ļauj 

SACEM licencēt Eiropas mērogā Universal Publishing tiesības izmantošanai tiešsaistē un mobilajos 
sakaros. Universal īpaši uzsver SACEM tehniskās iespējas – Universal Publishing viceprezidents teica: 
„Esmu pārliecināts, ka SACEM lieliskā IDOLS sistēma vienkāršos mūsu repertuāra pārvaldību visas 
Eiropas mērogā”. Skatīt SACEM un Universal kopīgo paziņojumu presei, kas publicēts 28.1.2008.. 

176 Skatīt 178. un turpmākos apsvērumus. 
177 Skatīt 7.3.1. iedaļu. 
178 Skatīt Komisijas Paziņojumu „Pamatnostādnes par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu”, 

84. punkts. 
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248. No tiesību subjekta viedokļa pašreizējais tīkls, ko veido savstarpēja pārstāvība vietējās 
teritorijās, nodrošina, ka katrā EEZ valstī par darbu izmantošanu ir atbildīga viena 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija (vietējā kolektīvā pārvaldījuma 
organizācija). Tomēr šis apstāklis kļūst par ekonomisku priekšrocību tikai tad, ja visas 
vietējās kolektīvā pārvaldījuma organizācijas efektīvi pārvalda tām piešķirtos 
repertuārus. Kā tika parādīts179, pamatojoties uz dažādiem kritērijiem, piemēram, 
pārvaldības maksu likmi, dažādu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbības 
efektivitāte būtiski atšķiras. Tādējādi no tiesību subjekta viedokļa nevar secināt, ka 
konkurences ierobežojums, ko rada pašreizējais divpusējo savstarpējās pārstāvības 
līgumu tīkls, veido priekšrocības180. 

249. No komerclietotāju viedokļa vienveidīga valstu teritoriālā nodalījuma koordinēšana 
ļauj vietējai kolektīvā pārvaldījuma organizācijai piedāvāt vietējiem komerclietotājiem 
visaptverošu repertuāru. Šāds risinājums sniedz zināmus ieguvumus, jo ikviena 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija ir vienas pieturas aģentūra, kas izsniedz 
daudzrepertuāru licenci. Tomēr starp vienas pieturas aģentūras trūkumiem jāmin fakts, 
ka katra izsniegtā licences ir derīga tikai vienas valsts teritorijā un ir izslēgta iespēja, 
ka šajā teritorijā licenci varētu izsniegt cita organizācija. Tāpēc jautājums par 
pienācīgo daļu paliek atklāts, jo Līguma 81. panta 3. punkts ir pārkāpts jau citos 
aspektos.  

8.5. Konkurence netiek likvidēta  
250. Saskaņā ar Līguma 81. panta 3. punkta un EEZ līguma 53. panta 3. punkta ceturto 

nosacījumu līgums nedrīkst sniegt iespēju attiecīgajiem uzņēmumiem likvidēt 
konkurenci attiecībā uz konkrēto ražojumu (vai pakalpojumu) būtisku daļu181. Lai 
izvērtētu tirgus situāciju šā kritērija kontekstā, jāapsver gan faktiskā, gan iespējamā 
konkurence. 

251. Saskaņotās prakses izraisīto teritoriālo ierobežojumu dēļ kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas nevar piedāvāt pārvaldības pakalpojumus ārpus savas teritorijas un 
tādējādi nedrīkst komerclietotājiem ārpus savas teritorijas piedāvāt licences, kas 
papildus organizācijas repertuāram ietver arī citus repertuārus. Komerclietotājiem nav 
citas izvēles, kā vien iegādāties tikai vietējai teritorijai derīgu daudzrepertuāru licenci 
no vietējās kolektīvā pārvaldījuma organizācijas. Tādējādi teritoriālo ierobežojumu 
koordinācijas rezultātā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pilnībā likvidē 
savstarpējo konkurenci attiecībā uz citu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
repertuāru licencēšanu lietošanai satelītu, kabeļu un interneta pārraidēs un sadala tirgu 
starp CISAC EEZ biedriem.  

252. Tā kā atsevišķiem repertuāriem ir komplementārs raksturs, ko vēl pastiprina dalības 
ierobežojumi, galvenais konkurences avots šajā tirgū patlaban ir konkurence par 
repertuāru, ko mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas saņemtu, 
izmantojot savstarpējās pārstāvības līgumus, ja vien nebūtu teritoriālo ierobežojumu. 
Konkurences likvidēšana ir īpaši nopietna, jo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 

                                                 
179 Skatīt 129. apsvērumu. 
180 Turklāt SABAM atbildē uz iebildumiem ir teikts: „Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 

organizācijām, kuras ir izvēlējušies autori, uzticēto tiesību pārvaldība ir jāveic autoru interesēs. Autoru 
interesēs nav būtiski ierobe˛ojumi, ko piemēro pasaules mūzikas repertuāra likumīgu starptautisku 
lietotājiem, kas izmanto jaunus reproducēšanas un, īpaši izpildījuma, tehnoloģiju veidus, kuru novitāte 
ir to pārrobežu raksturs un kas ļauj izplatīt aizsargātos darbus daudzu valstu iedzīvotājiem” 
(pasvītrojums pievienots) (skatīt 19. lappusi SABAM atbildē uz iebildumiem). 

181 Skatīt Komisijas Paziņojumu „Pamatnostādnes par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu”, 
105. punkts. 
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organizācijas ir vienīgās organizācijas, kurām ir reālas iespējas ieiet citu valstu tirgos. 
To ilgi sargātais monopolstāvoklis, kura cēlonis ir tieši (ar skaidriem noteikumiem 
līgumos) un netieši (ar saskaņotu darbību attiecībā uz teritoriālu nodalījumu) piešķirta 
ekskluzivitāte, rada šķērsli, ko jaunienācējiem pārvarēt ir neiespējami. Tādēļ 
jaunienācēju izredzes iekļūt tirgū ir mazas. Ņemot vērā iepriekš minēto, tiesību 
pārvaldības un repertuāru licencēšanas jomā teritoriālie ierobežojumi likvidē 
konkurenci attiecīgajos tirgos. 

8.6. Secinājums par Līguma 81. panta 3. punktu un EEZ līguma 53. panta 3. punktu 
253. Iebildumu adresāti nav spējuši pierādīt, ka CISAC parauglīgums un tā piemērošana 

divpusējā līmenī starp CISAC EEZ biedriem, tostarp saskaņota darbība attiecībā uz 
teritoriālo nodalījumu, atbilst visām Līguma 81. panta 3. punkta un EEZ līguma 
53. panta 3. punkta prasībām.  

254. Potenciālās priekšrocības, īpaši valsts vienas pieturas aģentūras un pienācīgu 
uzraudzību un pārskatu sniegšanu, ir iespējams nodrošināt arī bez ierobežojumiem. 
Tāpēc ierobežojumi nav obligāti nepieciešami. Tie turklāt likvidē konkurenci tādos 
tirgos kā repertuāru pārvaldība citiem CISAC EEZ biedriem un tiesību licencēšana.  

255. Attiecīgi jāsecina, ka Līguma 81. panta 1. punkta un EEZ līguma 53. panta 1. punkta 
prasībām neatbilst ne dalības klauzula un teritoriālie ierobežojumi divpusējos līgumos, 
ne saskaņotā darbība attiecībā uz vienveidīgu teritoriālo nodalījumu pa valstīm. 

9. LĪGUMA 86. PANTA 2. PUNKTS 
256. Daži CISAC EEZ biedri izteicās, ka tie esot uzņēmumi, kam uzticēti pakalpojumi ar 

vispārēju tautsaimniecisku nozīmi Līguma 86. panta 2. punkta nozīmē un tādējādi 
konkurences noteikumi uz tiem attiecās tikai tādā mērā, kādā šo noteikumu 
piemērojums netraucē veikt tiem uzticētos konkrētos uzdevumus182. 

257. Eiropas Kopienu Tiesa lietā 7/82, GVL spriedumā par Vācijas izpildītāju mantisko 
tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju nosprieda, ka uzņēmuma iekļaušanai 
Līguma 86. panta 2. punktā minēto uzņēmumu kategorijā nav pietiekami ar to, ka 
uzņēmuma darbībai ir vajadzīga oficiāla atļauja, ka to uzrauga valsts iestāde un tā 
pienākums ir noslēgt konkrētus pārvaldības līgumus183. Tiesa uzsvēra, ka Vācijas 
tiesību akti neparedz autortiesību un blakustiesību pārvaldības uzticēšanu īpašiem 
uzņēmumiem, bet gan vispārīgi aprakstītus noteikumus, ko piemēro mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām184. Nav jāizskata tas, vai attiecīgie likumi dažās 
EEZ valstīs apraksta mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju funkcijas 
un statusu tādā veidā, kas ļauj pieņemt, ka kolektīvā pārvaldījuma organizācijai ir 
uzticēti pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi185.  

258. Jebkurā gadījumā, kā tika paskaidrots 7.6.2.2. iedaļā, CISAC EEZ biedri, kas 
izteikušies par šo jautājumu, nav pierādījuši, ka tiesību kolektīvā pārvaldījuma pareizai 
darbībai ir nepieciešama saskaņota darbība attiecībā uz teritoriālo nodalījumu, saskaņā 
ar kuru licence ir derīga tikai katras kolektīvā pārvaldījuma organizācijas vietējā 

 
182 Skatīt, jo īpaši 34. punktu un turpmākos punktus AKM atbildes uz iebildumiem nekonfidenciālajā 

versijā. GEMA uzskata, ka Līguma 86. panta 2. punkts ir jāpiemēro vismaz pēc analoģijas; skatīt 
122. punktu GEMA nekonfidenciālajā atbildē uz iebildumiem. 

183 Lieta 7/82, Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) pret Eiropas Kopienu 
Komisiju, 31. punkts un turpmākie punkti. 

184 Turpat, 32. punkts. 
185 Jo īpaši AKM argumentē, ka tiesiskā situācija Austrijā ievērojami atšķiras no situācijas Vācijā, skatīt 35. 

un turpmākās lappuses AKM nekonfidenciālajā atbildē uz iebildumiem. 
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teritorijā. AKM apgalvo, ka tās biedru tiesības ārzemēs pienācīgi var aizstāvēt tikai ar 
licences darbības teritoriālu nodalījumu, jo, ieviešot licences ar neierobežotu darbības 
teritoriju, ārzemju kolektīvā pārvaldījuma organizācijas var konkurēt par AKM 
repertuāru, tādējādi ietekmējot tiesību subjektu honorārus186.  

259. Pirmkārt, šis lēmums neaizliedz katru teritoriālo nodalījumu, bet gan tikai CISAC EEZ 
biedru saskaņotu darbību attiecībā uz stingru vietējo teritoriju nodalījumu. Otrkārt, kā 
tika skaidrots 7.6.2.2. iedaļā, pastāv mehānismi, kas mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām ļauj zināmā mērā kontrolēt ieņēmumus gadījumos, kad tās 
vairākām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām piešķir licences vienai un tai pašai 
teritorijai, jo īpaši ierobežojot cenu konkurenci attiecībā uz pārvaldības maksām. Gluži 
pretēji, ja vienlaikus ar pilnvarām vietējai kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
pilnvaras tiktu piešķirtas ļoti efektīvai kolektīvā pārvaldījuma organizācijai (vai šāda 
organizācija saņemtu pilnvaras vietējās organizācijas vietā), paaugstinātos 
komerclietotājiem piešķirto licenču skaits, kas pozitīvi ietekmētu AKM biedriem 
izmaksāto honorāru apjomu. Jāpiebilst, ka šis lēmums, kurā ir izvērtēti tikai kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju patstāvīgas rīcības rezultātā radušies konkurences 
ierobežojumi (skatīt 7.3.2. iedaļu), neskar valstu tiesību aktus tādā mērā, kā ar šiem 
tiesību aktiem ir noteiktas ekskluzīvas vai īpašas tiesības. Tādējādi saskaņotas 
darbības aizliegums nekavē to oficiālo uzdevumu izpildi, kas varētu būt uzticēti dažām 
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.  

10. TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI 

10.1. Darbības, ar kurām tiek pārkāpts Līguma 81. panta 1. punkts un EEZ līguma 
53. panta 1. punkts 

260. Daži no pārkāpumiem, uz kuriem attiecas šis lēmums, ir izbeigti. CISAC parauglīgums 
vairs nesatur ekskluzivitātes klauzulu (1. panta I un II punkts) un dalības klauzulu 
(11. panta II punkts)187. Tomēr Komisijas rīcībā ir informācija, saskaņā ar kuru 
savstarpējās pārstāvības līgumos ir iekļautas vairākas klauzulas un tiek īstenotas 
darbības, kas ir pretrunā ar Līguma 81. panta 1. punktu un EEZ līguma 53. panta 
1. punktu. Par tādām jāuzskata:  

a) dalības ierobežojumu klauzulas, ko satur dažu kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju noslēgtie savstarpējās pārstāvības līgumi;  

b) ekskluzīvās tiesības, ko paredz dažu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 
noslēgtie savstarpējās pārstāvības līgumi;  

c) mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju saskaņotā darbība 
saistībā ar teritoriālo nodalījumu.  

10.2. Regulas (EK) Nr. 1/2003 7. panta 1. punkts. 

261. Ja Komisija konstatē, ka ir pārkāpts Līguma 81. panta 1. punkts , tā saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1/2003 7. pantu var pieprasīt attiecīgajiem uzņēmumiem un/vai uzņēmumu 
apvienībām šāda pārkāpuma izbeigšanu. Saskaņā ar 5. pantu Padomes 1994. gada 
28. novembra Regulā (EK) Nr. 2894/94 par pasākumiem Līguma par Eiropas 
Ekonomikas zonu īstenošanai188 attiecībā uz EEZ „mutatis mutandis piemēro 

 
186 Skatīt 38. lappusi AKM atbildes uz iebildumiem nekonfidenciālajā versijā. 
187 Šīs klauzulas no CISAC parauglīguma ir svītrotas attiecīgi 1996. un 2004. gadā. Skatīt š4.4.1. iedaļu, 1. 

un turpmākos apsvērumus. 
188 OV L 305, 30.11.1994., 6. lpp. 
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Kopienas noteikumus, kas īsteno principus, kas izvirzīti EK līguma 85. un 86. pantā 
[tagad — 81. un 82. pantā]”. 

262. Minētajam nolūkam Komisija attiecībā uz uzņēmumiem var ieviest tādus uzvedības 
vai strukturālos aizsardzības līdzekļus, kas ir proporcionāli izdarītajam pārkāpumam 
un kas ir vajadzīgi, lai efektīvi izbeigtu pārkāpumu. 

263. Pirmkārt, dažos līgumos vēl aizvien ir iekļauta rinda klauzulu, un organizācijas turpina 
veikt dažas darbības. Otrkārt, kaut arī daži CISAC EEZ biedri apgalvo, ka tie ir 
svītrojuši ierobežojošās klauzulas no visiem divpusējiem savstarpējās pārstāvības 
līgumiem, nevar droši pieņemt, ka šāda novēlota klauzulu svītrošana pilnībā novērš 
vajadzību uzdot attiecīgajiem uzņēmumiem pārtraukt pārkāpumu. Treškārt, paturot 
prātā, ka līgumiem, kas vairs nav spēkā, var piemērot Līguma 81. pantu, ja līgumu 
ietekme turpina pastāvēt pēc tam, kad tie formāli vairs nav spēkā189, nav pārliecības 
par to, ka atsevišķas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas neveic noteiktas konkurenci 
ierobežojošas darbības un attiecīgi nav pilnībā pārtraukušas pārkāpumu. Tāpēc šā 
lēmuma adresātiem pirmkārt: 

a) nekavējoši jāpārtrauc pārkāpumus, ja tie vēl nav pārtraukti, saistībā ar 
savstarpējās pārstāvības līgumos noteiktajām dalības ierobežojumu klauzulām 
un ekskluzīvo tiesību klauzulām; un 

b) 120 dienu laikā pēc šā lēmuma izziņošanas jāpārtrauc pārkāpumu – saskaņotu 
darbību attiecībā uz teritoriālo nodalījumu.  

264. Šā lēmuma adresātiem jāziņo Komisijai par visiem pasākumiem, ko tie veikuši, lai 
īstenotu šos aizsardzības līdzekļus. Attiecībā uz saskaņotu darbību teritoriālā 
nodalījuma jomā, vispirms ir nepieciešams turpmāk novērst tāda veida saskaņotas 
darbības, kādas aprakstītas šajā lēmumā. Otrkārt, kaut arī pilnvaru ierobežošana otras 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas teritorijā pati par sevi nav konkurences 
ierobežojums, ir nepieciešams arī, ciktāl iepriekšējā saskaņotā darbība vēl aizvien ir 
atspoguļota esošajos līgumos, pārliecināties, ka divpusējie līgumi nākotnē attiecībā uz 
savstarpējo pilnvaru teritoriālo nodalījumu ir divpusēju sarunu rezultāts, un tos vairs 
neietekmē saskaņotas darbības pastāvēšana, kas ierobežo pilnvaru darbības teritoriju. 

265. Turklāt šā lēmuma adresātiem jāatturas no jebkādiem līgumiem vai saskaņotām 
darbībām, kuru mērķis vai ietekme varētu būt tāda pati vai līdzīga kā 260. apsvērumā 
aprakstītā rīcība,  

 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 

1. pants 

Šādi uzņēmumi ir pārkāpuši Līguma 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu, savos savstarpējās 
pārstāvības līgumos izmantojot dalības ierobežojumus, kas bija iekļauti Starptautiskās autoru 

 
189 Šajā sakarā skatīt Lietu 51/75 EMI Records Limited pret CBS United Kingdom Limited, [1976] ECR 

811, 15. punkts. Lietu 243/83 SA Binon & Cie pret SA Agence et messageries de la presse [1985] ECR 
2015, 17. punkts; Lietu T-2/89 Petrofina SA pret Eiropas Kopienu Komisiju [1991] ECR II-1087, 
212. punkts; Lietu T-14/89 Montecatini SpA (formerly Montedipe SpA) pret Eiropas Kopienu Komisiju, 
[1992] ECR II-2409, 231. punkts; Lietu T-327/94 SCA Holding Ltd pret Eiropas Kopienu Komisiju, 
[1998] ECR II-1373, 95. punkts, spriedumu apvienotajās lietās T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-
125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 un T-136/02, Bolloré SA un citi pret Eiropas Kopienu 
Komisiju, [2007] ECR II-00947, 186. punkts. 
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un komponistu sabiedrību konfederācijas („CISAC”) parauglīguma 11. panta II punktā, vai de 
facto piemērojot minētos dalības ierobežojumus: 

AEPI 
AKKA/LAA 
AKM 
ARTISJUS 
BUMA 
EAU 
GEMA 
IMRO 
KODA 
LATGA-A 
PRS 
OSA 
SABAM 
SACEM 
SAZAS 
SGAE 
SIAE 
SOZA 
SPA 
STEF 
STIM 
TEOSTO 
TONO 
ZAIKS 

 

2. pants 

Šādi 17 uzņēmumi ir pārkāpuši Līguma 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu, savos 
savstarpējās pārstāvības līgumos piešķirot CISAC parauglīguma 1. panta I un II punktā 
paredzētās ekskluzīvas tiesības: 

AKKA/LAA 
ARTISJUS 
BUMA 
EAU 
IMRO 
KODA 
LATGA-A 
OSA 
SAZAS 
SGAE 
SOZA 
SPA 
STEF 
STIM 
TEOSTO 
TONO 
ZAIKS 
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3. pants 

Šādi uzņēmumi ir pārkāpuši Līguma 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu, koordinējot 
teritoriālo nodalījumu tā, lai licences darbība būtu ierobežota ar katras mantisko tiesību 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas teritoriju: 

AEPI 
AKKA/LAA 
AKM 
ARTISJUS 
BUMA 
EAU 
GEMA 
IMRO 
KODA 
LATGA-A 
PRS 
OSA 
SABAM 
SACEM 
SAZAS 
SGAE 
SIAE 
SOZA 
SPA 
STEF 
STIM 
TEOSTO 
TONO 
ZAIKS 

4. pants 

1. Šā lēmuma 1. un 2. pantā uzskaitītie uzņēmumi nekavējoties pārtrauc minētajos 
pantos minētos pārkāpumus, ciktāl tie to nav jau izdarījuši, un paziņo Komisijai par 
visiem pasākumiem, ko tie ir veikuši minētajam nolūkam. 

2. Šā lēmuma 3. pantā uzskaitītie uzņēmumi 120 dienu laikā pēc šā lēmuma izziņošanas 
pārtrauc minētajā pantā minēto pārkāpumu un šajā periodā paziņo Komisijai par 
visiem pasākumiem, ko tie ir veikuši minētajam nolūkam.  

Jo īpaši, 3. pantā uzskaitītie uzņēmumi divpusējās sarunās ar katru no citiem 
uzņēmumiem, kas uzskaitīti 3. pantā, pārskata pilnvaru darbības teritoriālo 
nodalījumu attiecībā uz satelītu, kabeļu retranslācijas un interneta lietošanu katrā no 
to savstarpējās pārstāvības līgumiem un iesniedz Komisijai pārskatīto līgumu 
kopijas. 

3. Šā lēmuma adresātiem jāatturas no jebkuras rīcības vai darbības atkārtošanas, kas 
aprakstīta 1., 2. un 3. pantā, un no jebkuras rīcības vai darbības, kam ir līdzīgs mērķis 
vai sekas. 
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5. pants 

Komisija pēc tās ieskatiem un saņemot pamatotu un laicīgu lūgumu no viena vai vairākiem 
uzņēmumiem, kas uzskaitīti 3. pantā, var piešķirt termiņa, kas noteikts 4. panta 2. punktā, 
pagarinājumu.  

 

6. pants 

Šis lēmums ir adresēts:  

1) Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (AEPI), 
Fragoklissias and Samou street n° 51, 151 25 Amaroussio, Athens, Grieķija 

2) Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība 
(AKKA/LAA), A.Čaka iela 97, 1011 Rīga, Latvija 

3) Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autorem, Komponisten und Musikverleger, 
reg.Gen.m.b.H (AKM), Baumannstrasse 10, Postfach 259, 1031 Vienna, Austrija 

4) Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (ARTISJUS, Meszaros u. 15-17, 1016 
Budapest, Ungārija 

5) Vereniging Buma (BUMA), Siriusdreef 22-28, 2130 KB Hoofddorp, Nīderlande  

6) Eesti Autorite Ühing (EAÜ), Lille 13, 10614 Tallinn, Igaunija 

7) Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte (GEMA), Rosenheimer Strasse 11, 81667 Munich, Vācija 

8) the Irish Music Rights Organisation Limited – Eagras um Chearta Cheolta Teoranta 
(IMRO), Copyright House, Pembroke Row, Lower Baggot Street, Dublin 2, Īrija 

9) Komponistrettigheder i Danmark (KODA), Landemaerket 23-25, Postboks 2154, 
1016 Copenhagen, Dānija 

10) Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A), J. Basanaviciaus 
G. 4h, 2600 Vilnius, Lietuva 

11) Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA), Cs. Armady 
786/20,16056 Prague 6, Čehija 

12) Performing Right Society Limited (PRS), Berners Street 29-33, London WIT 3AB, 
Apvienotā Karaliste 

13) Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs Scrl / Belgische Vereniging van 
Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM), Rue d’Arlon 75-77, 1040 Brussels, 
Beļģija 

14) Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), 225 av 
Charles de Gaulle, 92528 Neuilly sur Seine Cedex, Francija 

15) Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije 
(SAZAS), Trzaska cesta 34, 1000 Ljubljana, Slovēnija 

16) Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Fernando VI-4, 28004 Madrid, 
Spānija 

17) Societa Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), VIALE della Letteratura 30, 00144 
Rome, Itālija 
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18) Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA), 
Rastislavova 3, 2108 Bratislava 2, Slovākija 

19) Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), Avenue Duque de Loulé 31, 1069-153 
Lisbon, Portugāle 

20) Samband Tónskalda og Eigenda Flutningsréttar (STEF), Laufasvegi 40, 101 
Reykjavik, Islande 

21) Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM), BOX 27327, 10254 
Stockholm, Zviedrija 

22) Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto teosto r.y.(TEOSTO), Lauttasaarentie 1, 00200 
Helsinki, Somija 

23) The Norwegian Performing Right Society (TONO), Postboks 9171, Gronland, 0134 
Oslo, Norvēģija 

24) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (ZAIKS), 2, Hipoteczna Street, PO Box P-16, 
00092 Warsaw, Polija 

Šo lēmumu īsteno saskaņā ar Līguma 256. pantu un EEZ līguma 110. pantu. 

Briselē, 16.07.2008 

 Komisijas vārdā — 
 
 
 
 
 Neelie KROES 
 Komisijas locekle 
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