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5.9.2018 A8-0245/92 

Grozījums Nr.  92 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

37. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(37) Pēdējos gados tiešsaistes satura 

tirgus funkcionēšana kļuvusi sarežģītāka. 

Uzplaukuši un par galvenajiem tiešsaistes 

satura piekļuves avotiem ir kļuvuši 

tiešsaistes pakalpojumi, kas paver piekļuvi 

ar autortiesībām aizsargātam saturam, 

kuru to lietotāji augšupielādējuši bez 

tiesību īpašnieku iesaistes. Tas ietekmē 

tiesību īpašnieku iespējas noteikt, vai un 

ar kādiem nosacījumiem viņu darbi un 

citi tiesību objekti tiek izmantoti, kā arī 

viņu iespējas par to saņemt atbilstīgu 

atlīdzību. 

(37) Digitālo tehnoloģiju evolūcija ir 

radījusi jaunus darījumdarbības modeļus 

un nostiprinājusi lomu, ko pilda internets, 

būdams galvenais tirgus, kurā izplata ar 

autortiesībām aizsargātu saturu. Gadu 

gaitā uzplaukuši un par svarīgiem 

tiešsaistes satura piekļuves avotiem ir 

kļuvuši tiešsaistes pakalpojumi, kas dod 

lietotājiem iespēju augšupielādēt darbus 

un darīt tos pieejamus sabiedrībai, 

tādējādi paverot ceļu daudzveidībai un 

vieglākai piekļuvei saturam, bet arī radot 

problēmas gadījumos, kad ar 

autortiesībām aizsargāts saturs tiek 

augšupielādēts bez tiesību īpašnieku 

iepriekšējas atļaujas. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/93 

Grozījums Nr.  93 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

37.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (37a) Mūsdienās radošais saturs tiek 

patērēts vairāk nekā jebkad iepriekš. 

Patēriņu atvieglo tiešsaistes platformas un 

apkopošanas pakalpojumi. Tie ir līdzekļi, 

kas nodrošina plašāku piekļuvi kultūras 

un radošajiem darbiem un piedāvā lielas 

iespējas kultūras un radošajām nozarēm 

jaunu darījumdarbības modeļu 

attīstīšanā. Taču māksliniekiem un 

autoriem ir bijis grūti panākt šim patēriņa 

pieaugumam atbilstošu ienākumu 

palielinājumu. Viens no iemesliem varētu 

būt nepietiekama noteiktība attiecībā uz 

šo tiešsaistes pakalpojumu statusu e-

komercijas tiesībās. Jāapdomā, kā šis 

process varētu darboties ar lielāku 

juridisko noteiktību un respektu pret 

visām skartajām pusēm, arī 

māksliniekiem un lietotājiem, un ir 

svarīgi panākt pārredzamību un 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus. 

Komisijai būtu jāizstrādā norādījumi par 

starpnieku atbildības regulējuma 

īstenošanu, lai tiešsaistes platformas 

varētu pildīt savus pienākumus un ievērot 

noteikumus par atbildību un lai stiprinātu 

juridisko noteiktību un palielinātu 

lietotāju uzticēšanos. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/94 

Grozījums Nr.  94 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

38. apsvērums – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(38) Ja informācijas sabiedrības 

pakalpojumu sniedzēji glabā ar 

autortiesībām aizsargātus darbus vai citus 

tiesību objektus vai dara tos publiski 

piekļūstamus, tādējādi nodrošinot vairs ne 

tikai fizisku infrastruktūru vien un veicot 

publiskošanas aktu, tiem ir pienākums ar 

tiesību īpašniekiem slēgt licencēšanas 

nolīgumus, ja vien uz tiem neattiecas 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2000/31/EK34 14. pantā paredzētais 

atbrīvojums no atbildības. 

(38) Ja informācijas sabiedrības 

pakalpojumu sniedzēji lietotājiem piedāvā 

satura glabāšanas pakalpojumus un dara 

saturu pieejamu sabiedrībai un ja šāda 

darbība ir uzskatāma par publiskošanu un 

pēc dabas nav tikai tehniska, automātiska 

un pasīva, tiem vajadzētu būt 

pienākumam ar tiesību īpašniekiem slēgt 

licencēšanas nolīgumus par darbiem vai 

citiem tiesību objektiem, kas ir aizsargāti 

ar autortiesībām, ja vien uz tiem neattiecas 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 

2000/31/EK34 paredzētie atbrīvojumi no 

atbildības. 

––––––––––––––– –––––––––––––– 

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 

par dažiem informācijas sabiedrības 

pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 

elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (OV 

L 178, 17.7.2000., 1.–16. lpp.). 

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 

par dažiem informācijas sabiedrības 

pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 

elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (OV 

L 178, 17.7.2000., 1. lpp.). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/95 

Grozījums Nr.  95 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

38. apsvērums – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz 14. pantu nepieciešams 

verificēt, vai pakalpojumu sniedzējam ir 

aktīva loma, tostarp vai tas optimizē 

augšupielādēto darbu vai citu tiesību aktu 

pasniegšanu vai tos reklamē, neatkarīgi 

no tā, kāda veida līdzekļus šīm darbībām 

izmanto. 

svītrots 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/96 

Grozījums Nr.  96 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

38. apsvērums – 3. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai nodrošinātu jebkāda licencēšanas 

nolīguma funkcionēšanu, informācijas 

sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem, kas 

lielā apjomā glabā un sabiedrībai 

piekļūstamus dara ar autortiesībām 

aizsargātus darbus vai citus to lietotāju 

augšupielādētus tiesību objektus, būtu 

jāveic atbilstīgi un samērīgi pasākumi, kas 

nodrošinātu darbu vai citu tiesību objektu 

aizsardzību, piemēram, jāievieš 

produktīvas tehnoloģijas. Šādam 

pienākumam vajadzētu būt spēkā arī, ja 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzēji ir tiesīgi uz Direktīvas 

2000/31/EK 14. pantā paredzēto 

atbrīvojumu no atbildības. 

Lai nodrošinātu jebkāda licencēšanas 

nolīguma funkcionēšanu, informācijas 

sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem, kas 

aktīvi un tieši ļauj lietotājiem 

augšupielādēt, publiskot un sabiedrībā 

popularizēt darbus, būtu jāveic atbilstīgi 

un samērīgi pasākumi, kas nodrošinātu 

darbu vai citu tiesību objektu aizsardzību. 

Šādiem pasākumiem būtu jāatbilst 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartai, 

un tie nedrīkstētu informācijas sabiedrības 

pakalpojumu sniedzējiem uzlikt vispārēju 

pienākumu atbilstoši Direktīvas 

2000/31/EK 15. pantam pārraudzīt 

informāciju, ko tie pārraida vai glabā. 

Or. en 

 

 


