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6.9.2018 A8-0245/146 

Grozījums Nr.  146 

Axel Voss 

PPE grupas 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. 

svītrots 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/147 

Grozījums Nr.  147 

Axel Voss 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

39. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(39) Satura pazīšanas tehnoloģiju un 

tamlīdzīgu tehnoloģiju funkcionēšanā 

nepieciešams, lai informācijas sabiedrības 

pakalpojumu sniedzēji, kas lielā apjomā 

glabā un sabiedrībai piekļūstamus dara ar 

autortiesībām aizsargātus darbus vai citus 

to lietotāju augšupielādētus tiesību 

objektus, sadarbotos ar tiesību 

īpašniekiem. Šādos gadījumos tiesību 

īpašniekiem būtu jāsniedz dati, kas 

nepieciešami, lai pakalpojumu sniedzēji 

varētu identificēt īpašniekiem piederošu 

saturu, un vajadzētu būt tā, ka tiesību 

īpašniekiem ir pārredzamas pakalpojumos 

izmantotās tehnoloģijas, lai būtu 

iespējams novērtēt to lietderību. 

Konkrētāk, pakalpojumu sniedzējiem būtu 

tiesību īpašnieki jāinformē par to, kāda 

veida tehnoloģijas tiek izmantotas, kādā 

veidā tās tiek ekspluatētas un kāds ir to 

gadījumu īpatsvars, kuros tiesību 

īpašnieku saturs tiek veiksmīgi atpazīts. 

Šīm tehnoloģijām būtu arī tiesību 

īpašniekiem jādod iespēja, ka viņi no 

informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzējiem var saņemt informāciju par 

to, kā tiek izmantots viņiem piederošs 

saturs, ko reglamentē kāds nolīgums. 

(39) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 

gadījumos, kad tiesību īpašnieki nevēlas 

noslēgt licencēšanas nolīgumus, 

tiešsaistes satura kopīgošanas 
pakalpojumu sniedzējiem un tiesību 

īpašniekiem ir godprātīgi jāsadarbojas, lai 

nodrošinātu, ka pakalpojumos nav 

neatļauti pieejami aizsargāti darbi vai citi 

tiesību objekti. Tiešsaistes satura 

pakalpojumu sniedzēju un tiesību 

īpašnieku sadarbības rezultātā nedrīkstētu 

tikt liegta pieeja tādiem darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem, kas 

nepārkāpj autortiesības, tostarp tādiem, 

uz kuriem attiecas autortiesību izņēmums 

vai ierobežojums. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/148 

Grozījums Nr.  148 

Axel Voss 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

39.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (39a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 

1. punktā minētie tiešsaistes satura 

kopīgošanas pakalpojumu sniedzēji ievieš 

efektīvus un ātrus sūdzību un 

kompensāciju mehānismus, kas 

lietotājiem ir pieejami gadījumos, kad 

2.a punktā minētās sadarbības rezultātā 

nepamatoti tiek izņemts to ievietots saturs. 

Visas sūdzības, kas iesniegtas, izmantojot 

šādus mehānismus, būtu jāizskata bez 

liekas kavēšanās. Tiesību īpašniekiem 

būtu argumentēti jāpamato savi lēmumi, 

lai izvairītos no patvaļīgas sūdzību 

noraidīšanas. Turklāt saskaņā ar 

Direktīvu 95/46/EK, Direktīvu 200/58/EK 

un Vispārīgo datu aizsardzības regulu šai 

sadarbībai nevajadzētu novest pie tā, ka 

tiek identificēti atsevišķi lietotāji vai tiek 

apstrādāti viņu personas dati. 

Dalībvalstīm būtu arī jānodrošina, ka 

lietotājiem ir pieejama neatkarīga strīdu 

izšķiršanas struktūra, kā arī tiesa vai cita 

attiecīga tiesu iestāde, kurā pieprasīt 

autortiesību noteikumu izņēmuma vai 

ierobežojuma izmantošanu. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/149 

Grozījums Nr.  149 

Axel Voss 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

39.b apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (39b) Iespējami drīz pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā Komisijai un dalībvalstīm 

būtu jārīko ieinteresēto personu dialogi, 

lai saskaņotu un noteiktu paraugprakses. 

Tām būtu jāpublicē vadlīnijas, kas 

nodrošinātu licencēšanas nolīgumu 

darbību, un vadlīnijas par tiešsaistes 

satura kopīgošanas pakalpojumu 

sniedzēju un tiesību īpašnieku sadarbību 

attiecībā uz šajā direktīvā aplūkoto darbu 

un citu tiesību objektu izmantošanu. 

Nosakot paraugprakses, īpaši būtu jāņem 

vērā pamattiesības un izņēmumu un 

ierobežojumu izmantošana. Īpaši būtu arī 

jāraugās, ka slogs uz MVU nekļūst 

pārmērīgs un ka netiek pieļauta 

automātiska satura bloķēšana. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/150 

Grozījums Nr.  150 

Axel Voss 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4.a) "tiešsaistes satura kopīgošanas 

pakalpojumu sniedzējs" ir informācijas 

sabiedrības pakalpojumu sniedzējs, kura 

viens no galvenajiem mērķiem (un kura 

īstenošanu pakalpojums optimizē un 

peļņas nolūkā reklamē) ir saglabāt un 

nodrošināt publisku piekļuvi ievērojamam 

daudzumam ar autortiesībām aizsargātu 

darbu vai citu aizsargātu tiesību objektu, 

ko ir augšupielādējuši tā lietotāji. Par 

tiešsaistes satura kopīgošanas 

pakalpojumu sniedzējiem šīs direktīvas 

izpratnē neuzskata mikrouzņēmumus un 

mazos uzņēmumus Komisijas Ieteikuma 

2003/361/EK pielikuma I sadaļas 

izpratnē, kā arī pakalpojumu sniedzējus, 

kas darbojas nekomerciālā nolūkā, 

piemēram, piedāvājot tiešsaistes 

enciklopēdijas, un tiešsaistes 

pakalpojumu sniedzējus, ja saturs tiek 

augšupielādēts ar visu attiecīgo tiesību 

īpašnieku, piemēram, izglītības vai 

zinātnisko repozitoriju, atļauju. Tādu 

individuālai lietošanai paredzētu 

mākoņdatošanas pakalpojumu, kuri nav 

tieši publiski pieejami, sniedzēji, atvērtā 

pirmkoda programmatūras izstrādes 

platformas un tiešsaistes tirdzniecības 

vietas, kuru pamatdarbība ir fizisku preču 

mazumtirdzniecība tiešsaistē, nebūtu 
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uzskatāmi par tiešsaistes satura 

kopīgošanas pakalpojumu sniedzējiem šīs 

direktīvas izpratnē. 

Or. en 



 

AM\1162337LV.docx  PE624.050v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.9.2018 A8-0245/151 

Grozījums Nr.  151 

Axel Voss 

PPE 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 – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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. 

1. Dalībvalstis preses izdevumu 

izdevējiem piešķir Direktīvas 2001/29/EK 

2. pantā un 3. panta 2. punktā paredzētās 

tiesības, lai tie varētu saņemt taisnīgu un 

samērīgu atlīdzību par to, ka viņu preses 

izdevumus digitāli izmanto informācijas 

sabiedrības pakalpojumu sniedzēji. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/152 

Grozījums Nr.  152 

Axel Voss 

PPE 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 – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Tiesības, kas minētas 1. punktā, 

neliedz individuāliem lietotājiem izmantot 

preses izdevumus likumīgām privātām un 

nekomerciālām vajadzībām. 

Or. en 

 

 


