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Rīgā

Lai novērstu konkurences deformēšanas risku, ko var radīt dažādu atlaižu no
maksājamās atlīdzības piemērošana viena konkrētā tirgus dalībniekiem, Latvijas
Izpildītāju un producentu apvienība (turpmāk tekstā – LaIPA), ievērojot Konkurences
likuma 2.pantā noteikto mērķi, saskaņā ar Konkurences likuma 27.² panta otro daļu
apņemas:
1. Nepaaugstināt maksājamās atlīdzības apmērus par blakustiesību izmantošanu bez
objektīva ekonomiskā pamatojuma. Informāciju par paaugstināšanas pamatojumu
publicēt vismaz 3 mēnešus pirms jaunās maksājamās atlīdzības piemērošanas.
2. Nodrošināt LaIPA maksājamās atlīdzības apmēru un atlaižu piešķiršanas sistēmas
skaidrojuma publisku pieejamību.
3. Precizēt maksājamās atlīdzības apmērus un atlaižu piemērošanas sistēmu visās
kategorijās atbilstoši zemāk norādītajam:
3.1.

Maksājamās atlīdzības apmēra samazinājums tiek piemērots visiem tirgus
dalībniekiem vienas kategorijas/ publiskošanas vietas veida ietvaros pēc
vienādiem kritērijiem, t.sk., ņemot vērā LaIPA administrēšanas izmaksu
samazinājumu, būtiski zemāku apmeklētāju skaitu un/vai salīdzinoši
lielākas izmantojamās platības (piem., autosaloni, mēbeļu veikali/saloni,
būvmateriālu veikali);

3.2.

Ņemot vērā LaIPA administrēšanas izdevumu samazināšanos, tiek
piemērota atlaide gadījumos, kad tiek slēgts līgums ar blakustiesību
izmantotāju asociācijām un tās uzņemas pildīt atsevišķas administrēšanas
funkcijas. Tās ietver informācijas iegūšanu no asociācijas biedriem, tās
apkopošanu un nosūtīšanu LaIPA, t.sk. par jaunu biedru uzņemšanu vai
izstāšanos no asociācijas, uzņēmuma vai publiskošanas vietas nosaukuma
vai adreses maiņu, par jaunām uzņēmuma vai publiskošanas vietām, par
uzņēmuma vai publiskošanas vietas likvidāciju, par citas būtiskas
informācijas maiņu, kas attiecas uz administrēšanu. Atlaide par minēto tiek
piemērota
vienādā
apmērā
gadījumos,
kad
asociācijas veiktās
administrēšanas funkcijas ir salīdzināmas;

3.3.

Tiek piešķirta apjoma atlaide komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu
izmantotājiem gadījumos, kad viens uzņēmums maksā par vairākām
uzņēmuma tīkla vietām, ņemot vērā LaIPA faktisko administrēšanas
izdevumu samazināšanos. Atlaide attiecas uz uzņēmumiem, sākot ar 3 un
vairāk tīkla vietām;

3.4.

Tiek piešķirta atlaide, ja uzņēmums izvēlas maksāt atlīdzību par 6
mēnešiem uzreiz vai par 12 mēnešiem uzreiz, ņemot vērā LaIPA faktisko
administrēšanas izdevumu samazināšanos.

4.

Ieviest 3.punktā norādītos maksājamās atlīdzības piemērošanas kritērijus attiecībā
uz visiem blakustiesību izmantotājiem (t.sk., esošajiem sadarbības partneriem),
sākot ar 2013.gada 1.janvāri. Līdz 2012.gada 31.decembrim iesniegt Konkurences
padomei informāciju par izstrādāto atlaižu piešķiršanas sistēmu saskaņā ar
3.punktā minētajiem kritērijiem.

Rakstveida apņemšanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža.
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