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5.9.2018 A8-0245/120 

Grozījums Nr.   120 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

6. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā sadaļā paredzētajiem izņēmumiem un 

ierobežojumam piemēro 

Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 5. punktu 

un 6. panta 4. punkta pirmo, trešo un piekto 

daļu. 
 

Šajā sadaļā paredzētajiem izņēmumiem un 

ierobežojumam piemēro 

Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 5. punktu 

un 6. panta 4. punkta pirmo, trešo un piekto 

daļu. No līgumiem nedrīkst izslēgt šīs 

direktīvas II sadaļā paredzētos 

izņēmumus.  

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/121 

Grozījums Nr.   121 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

7. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kā vairs netirgotus darbus izmanto kultūras 

mantojuma iestādes 

1. Dalībvalstis paredz, ka, ja kolektīvā 

pārvaldījuma organizācija ar kultūras 

mantojuma iestādi savu biedru vārdā 

nekomerciālos nolūkos noslēdz vienkāršu 

licenci par to, ka iestādes kolekcijā 

pastāvīgi atrodošos vairs netirgotus darbus 

vai citus tiesību objektus digitalizē, izplata, 

publisko vai dara pieejamus, šādu 

vienkāršu licenci var attiecināt vai var 

pieņemt, ka tā attiecas uz tiesību 

īpašniekiem, kuri ir tās pašas kategorijas 

tiesību īpašnieki kā licences tvērumā esošie 

tiesību īpašnieki, bet kurus kolektīvā 

pārvaldījuma organizācija nepārstāv, ar 

noteikumu, ka: 

(a) kolektīvā pārvaldījuma 

organizācija, balstoties uz tiesību 

īpašnieku pilnvarojumu, attiecībā uz 

attiecīgās kategorijas darbiem vai citiem 

tiesību objektiem un ar licenci 

piešķirtajām tiesībām kopumā reprezentē 

tiesību īpašniekus; 

(b) visiem tiesību īpašniekiem 

attiecībā uz licences noteikumiem ir 

garantēta vienlīdzīga attieksme; 

(c) ikviens tiesību īpašnieks pret to, ka 

viņa darbus vai citus tiesību objektus 

Kā vairs netirgotus darbus izmanto kultūras 

mantojuma iestādes 

1. Ņemot vērā savu situāciju un 

tiesību aktus, dalībvalstis veicina tādu 

vienkāršotu shēmu izveidi, kas paredz 

nekomerciālos nolūkos veiktas piekļuves 

brīvību vairs netirgotiem darbiem, kas var 

ietilpt kolekcijās un ko tiešsaistē dara 

pieejamus kultūras mantojuma iestādes. 
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uzskata par vairs netirgotiem, jebkurā 

brīdī var iebilst un licences piemērošanu 

uz saviem darbiem vai citiem tiesību 

objektiem neattiecināt. 

2. Darbu vai citu tiesību objektu par 

vairs netirgotu uzskata, kad viss darbs vai 

cits tiesību objekts ar visiem tā 

tulkojumiem, izdevumiem un izpausmēm 

sabiedrībai parastajā tirdzniecības apritē 

nav pieejams un nav saprātīgi gaidīt, ka 

tas kļūs pieejams. 

Dalībvalstis saziņā ar tiesību īpašniekiem, 

kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un 

kultūras mantojuma iestādēm nodrošina, 

ka prasības, ko izmanto, lai noteiktu, vai 

darbus un citus tiesību objektus nav 

iespējams licencēt saskaņā ar 1. punktu, 

nepārsniedz to, kas ir nepieciešams un 

pamatots, un, ja ir saprātīgi pieņemt, ka 

neviens kolekcijas darbs vai cits tiesību 

objekts vairs netiek tirgots, neizslēdz 

iespēju statusu "vairs netirgota" noteikt 

visai kolekcijai. 

3. Dalībvalstis gādā, lai tiktu veikti 

pienācīgi publicitātes pasākumi attiecībā 

uz: 

(a) to, ka darbus vai citus tiesību 

objektus uzskata par vairs netirgotiem; 

(b) licenci un jo īpaši to, kā to piemēro 

nepārstāvētiem tiesību īpašniekiem; 

(c) 1. punkta c) apakšpunktā minēto 

iespēju, ka tiesību īpašnieki iebildīs; 

un gādā, lai, pirms darbus vai citus tiesību 

objektus digitalizē, izplata, publisko vai 

dara pieejamus, būtu paredzēts saprātīgs 

laiks. 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc 

1. punktā minētās licences vēršas pie 

kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kas 

ir reprezentatīva dalībvalstij: 

(a) kurā darbi vai fonogrammas ir 

pirmo reizi publicēti vai, ja tie nav 

publicēti, pirmo reizi pārraidīti, izņemot 

kinematogrāfiskus un audiovizuālus 
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darbus; 

(b) attiecībā uz kinematogrāfiskiem 

un audiovizuāliem darbiem — kurā 

atrodas darbu producentu galvenā mītne 

vai pastāvīgā dzīvesvieta; vai, 

(c) ja pēc saprātīgiem centieniem 

saskaņā ar a) un b) punktu dalībvalsti vai 

trešo valsti noteikt nevar, — kurā kultūras 

mantojuma iestāde veic uzņēmējdarbību. 

5. Šā panta 1., 2. un 3. punktu 

nepiemēro trešo valstu valstspiederīgo 

darbiem vai citiem tiesību objektiem, 

izņemot gadījumus, kur piemēro 4. punkta 

a) un b) apakšpunktu. 
 

 

 

 

 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/122 

Grozījums Nr.   122 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

8. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pārrobežu izmantošana 

1. Saskaņā ar 7. pantu piešķirtas 

licences aptvertus darbus vai citus tiesību 

objektus kultūras mantojuma iestāde 

saskaņā ar licences noteikumiem var 

izmantot visās dalībvalstīs. 

2. Dalībvalstis gādā, lai vismaz sešus 

mēnešus, pirms darbus vai citus tiesību 

objektus digitalizē, izplata, publisko vai 

dara pieejamus dalībvalstīs, kas nav 

licences piešķiršanas dalībvalsts, un visā 

licences darbības laikā informācija, kas 

dod iespēju identificēt saskaņā ar 7. pantu 

piešķirtas licences aptvertus darbus vai 

citus tiesību objektus, un informācija par 

7. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto 

tiesību īpašnieku iespēju iebilst būtu 

publiski piekļūstama vienā tiešsaistes 

portālā. 

3. Šā panta 2. punktā minēto portālu 

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 386/2012 

izveido un pārvalda Eiropas Savienības 

Intelektuālā īpašuma aģentūra. 
 

Pārrobežu izmantošana 

1. Lai atbalstītu piekļuves brīvību un 

zināšanu apmaiņu, dalībvalstis 

sadarbojas, lai veicinātu un pastiprinātu 

tādu darbu vai citu tiesību objektu, uz 

kuriem attiecas 7. pants, pārrobežu 

lietojumu. 
 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/123 

Grozījums Nr.   123 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL 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 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

11. pants 

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 sekojošā gada pirmās janvāra 

svītrots 
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dienas. 
 

Or. pt 

Pamatojums 

Vairākās dalībvalstīs, kas ievēroja Komisijas ieteikumus, veikto pētījumu rezultāti ir 

pretrunīgi, un daļā gadījumu šie ieteikumi raisa bažas vai neatbilst mērķiem. Ir dziļāk 

jāpārdomā iespējamie risinājumi, un tie būtu jāīsteno ārpus šīs direktīvas. 

 

 


