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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2018 A8-0245/87 

Grozījums Nr.  87 

Gerard Batten, Jörg Meuthen 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

– 

 

 Ieteikums noraidīt 

 Eiropas Parlaments noraida Komisijas 

priekšlikumu. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/88 

Grozījums Nr.  88 

Gerard Batten 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

11. pants svītrots 

Preses izdevumu aizsardzība attiecībā uz 

digitālu izmantošanu 

 

1. Dalībvalstis preses izdevumu izdevējiem 

attiecībā uz to preses izdevumu digitālu 

izmantošanu piešķir Direktīvas 

2001/29/EK 2. pantā un 3. panta 2. 

punktā paredzētās tiesības. 

 

2. Šā panta 1. punktā minētās tiesības 

neskar un nekādi neietekmē tiesības, kas 

Savienības tiesību aktos autoriem un 

citiem tiesību īpašniekiem paredzētas 

attiecībā uz darbiem un citiem tiesību 

objektiem, kuri ievietoti kādā preses 

izdevumā. Šādas tiesības nevar vērst pret 

šiem autoriem un citiem tiesību 

īpašniekiem, un jo īpaši ar tām nevar 

atņemt to tiesības savus darbus un citus 

tiesību objektus izmantot neatkarīgi no 

preses izdevuma, kurā tie ievietoti. 

 

3. Attiecībā uz 1. punktā minētajām 

tiesībām mutatis mutandis piemēro 

Direktīvas 2001/29/EK 5. līdz 8. pantu un 

Direktīvu 2012/28/ES. 

 

4. Šā panta 1. punktā minētās tiesības 

zaudē spēku 20 gadus pēc minētā preses 

izdevuma laišanas klajā. Minēto termiņu 

rēķina no klajā laišanas datumam 
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sekojošā gada pirmās janvāra dienas. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2018 A8-0245/89 

Grozījums Nr.  89 

Gerard Batten 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 4.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Dalībvalstij, kas piemēro šīs 

direktīvas normas, joprojām ir 

jānodrošina savos tiesību aktos paredzēto 

autortiesību ievērošana. Konflikta 

gadījumā dalībvalsts autortiesību 

regulējumam ir augstāks juridisks spēks. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/90 

Grozījums Nr.  90 

Gerard Batten 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

13. pants svītrots 

Aizsargāta satura izmantošana, ko veic 

informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzēji, kuri lielā apjomā glabā savu 

lietotāju augšupielādētus darbus un citus 

tiesību objektus un dod tiem piekļuvi 

 

1. Informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzēji, kas lielā apjomā glabā savu 

lietotāju augšupielādētus darbus vai citus 

tiesību objektus, sadarbībā ar tiesību 

īpašniekiem veic pasākumus, kuri 

nodrošina, ka funkcionē ar tiesību 

īpašniekiem slēgtie nolīgumi par viņu 

darbu vai citu tiesību objektu 

izmantošanu vai ka pakalpojumos nav 

pieejami darbi vai citi tiesību objekti, ko 

sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem 

identificējuši tiesību īpašnieki. Minētie 

pasākumi, piemēram, rezultatīvu satura 

atpazīšanas tehnoloģiju izmantošana, ir 

lietderīgi un samērīgi. Pakalpojumu 

sniedzēji tiesību īpašniekiem sniedz 

atbilstīgu informāciju par minēto 

pasākumu funkcionēšanu un to ieviešanu, 

kā arī attiecīgā gadījumā atbilstīgi ziņo 

par darbu un citu tiesību objektu 

atpazīšanu un izmantošanu. 

 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā 

minētie pakalpojumu sniedzēji ievieš 
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sūdzību un kompensāciju mehānismus, 

kas lietotājiem ir pieejami gadījumos, kur 

ir strīdi par 1. punktā minēto pasākumu 

piemērošanu. 

3. Attiecīgā gadījumā dalībvalstis atvieglo 

ieinteresēto personu dialogos īstenotu 

sadarbību starp informācijas sabiedrības 

pakalpojumu sniedzējiem un tiesību 

īpašniekiem, kurā tiek definēta tāda 

labākā prakse kā lietderīgas un samērīgas 

satura atpazīšanas tehnoloģijas, cita 

starpā ņemot vērā pakalpojumu dabu, 

tehnoloģiju pieejamību un to 

rezultativitāti tehnoloģiskās attīstības 

gaismā. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/91 

Grozījums Nr.  91 

Gerard Batten 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Dalībvalstij, kas piemēro šīs 

direktīvas normas, joprojām ir 

jānodrošina savos tiesību aktos paredzēto 

autortiesību ievērošana. Konflikta 

gadījumā, dalībvalsts autortiesību 

regulējumam ir augtāks juridiskais spēks. 

Or. en 

 

 


