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6.9.2018 A8-0245/170 

Grozījums Nr.  170 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Straujas tehnoloģiju attīstības 

ietekmē joprojām mainās darbu un citu 

tiesību objektu radīšanas, producēšanas, 

izplatīšanas un izmantošanas veidi. 

Joprojām parādās jauni darījumdarbības 

modeļi un jauni darītāji. Savienības 

autortiesību regulējumā noteiktie principi 

un mērķi joprojām ir stabili. Tomēr 

attiecībā uz noteiktiem darbu un citu 

tiesību objektu izmantošanas veidiem 

digitālajā vidē, arī pārrobežu izmantošanu, 

gan tiesību īpašniekiem, gan lietotājiem 

joprojām trūkst juridiskās noteiktības. Kā 

teikts Komisijas paziņojumā "Ceļā uz 

modernu un eiropeisku autortiesību 

regulējumu"26, spēkā esošo Savienības 

autortiesību regulējumu dažās jomās vajag 

pielāgot un papildināt. Šajā direktīvā 

paredzēti noteikumi, kā digitālajai videi un 

pārrobežu videi pielāgot noteiktus 

izņēmumus un ierobežojumus, un tādi 

pasākumi, kas, lai nodrošinātu plašāku 

piekļuvi saturam, atvieglo noteiktu 

licencēšanas praksi attiecībā uz vairs 

netirgotu darbu izplatīšanu un attiecībā uz 

audiovizuālo darbu tiešsaistes pieejamību 

pieprasījumvideo platformās. Lai 

izveidotos no autortiesību viedokļa labi 

funkcionējošs tirgus, būtu nepieciešami arī 

noteikumi par tiesībām attiecībā uz 

izdevumiem, par to, kā darbus un citus 

(3) Straujas tehnoloģiju attīstības 

ietekmē joprojām mainās darbu un citu 

tiesību objektu radīšanas, producēšanas, 

izplatīšanas un izmantošanas veidi. 

Joprojām parādās jauni darījumdarbības 

modeļi un jauni darītāji. Savienības 

autortiesību regulējumā noteiktie principi 

un mērķi joprojām ir stabili. Tomēr 

attiecībā uz noteiktiem darbu un citu 

tiesību objektu izmantošanas veidiem 

digitālajā vidē, arī pārrobežu izmantošanu, 

gan tiesību īpašniekiem, gan lietotājiem 

joprojām trūkst juridiskās noteiktības. Kā 

teikts Komisijas paziņojumā “Ceļā uz 

modernu un eiropeisku autortiesību 

regulējumu”26, spēkā esošo Savienības 

autortiesību regulējumu dažās jomās vajag 

pielāgot un papildināt. Šajā direktīvā 

paredzēti noteikumi, kā digitālajai videi un 

pārrobežu videi pielāgot noteiktus 

izņēmumus un ierobežojumus, un tādi 

pasākumi, kas, lai nodrošinātu plašāku 

piekļuvi saturam, atvieglo noteiktu 

licencēšanas praksi attiecībā uz vairs 

netirgotu darbu izplatīšanu un attiecībā uz 

audiovizuālo darbu tiešsaistes pieejamību 

pieprasījumvideo platformās. Lai 

izveidotos no autortiesību viedokļa labi 

funkcionējošs tirgus, būtu nepieciešami arī 

noteikumi par autoru un izpildītāju līgumu 

pārredzamību. 
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tiesību objektus izmanto tiešsaistes 

pakalpojumu sniedzēji, kas glabā un dara 

piekļūstamu lietotāju augšupielādētu 

saturu, un par autoru un izpildītāju līgumu 

pārredzamību. 

_________________ _________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/171 

Grozījums Nr.  171 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

21.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21a) Lai iedzīvotāji un parētāji varētu 

pilnībā izmantot iespējas, ko piedāvā 

jaunās tehnoloģijas, iekšējā tirgū būtu 

jāatļauj literāro darbu publisks 

patapinājums, tostarp e-patapinājums. 

Direktīvas 1. panta 1. punktā, 2. panta 

1. punkta b) apakšpunktā un 6. panta 

1. punktā minētā patapinājuma 

koncepcija attiecas ne tikai uz fiziskām 

grāmatām, bet arī uz to digitālām 

kopijām. Ja dalībvalstis piemēro Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2006/115/EK 6. pantā noteikto 

izņēmumu, bibliotēkām būtu jāvar 

iegādāties jebkuru tirgū piedāvātu papīra 

formāta grāmatu. Pēc iegādes bibliotēkas 

var šo grāmatu patapināt bez jebkādiem 

ierobežojumiem, kuri būtu saistīti ar 

līguma noteikumiem vai citiem 

aizsardzības pasākumiem, kas neļauj 

autortiesībām piemērot izņēmumus un 

ierobežojumus. Šim noteikumam būtu 

jāattiecas arī uz e-grāmatām. Lai iekšējā 

tirgū panāktu juridisko noteiktību un 

saskaņotību, dalībvalstīm būtu 

jānodrošina, ka izņēmums no Direktīvas 

2006/115/EK 6. pantā paredzētajām 

ekskluzīvajām publiskā patapinājuma 

tiesībām ir obligāts. 
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Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/172 

Grozījums Nr.  172 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

28.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (28a) Lai konkretizētu vispārējo publisko 

mērķi uzlabot piekļuvi radošajam 

saturam, informācijai un zināšanām un 

sekmēt to izplatību un nodrošināt 

juridisko noteiktību iekšējā tirgū, tiesību 

aktos būtu jādefinē termins “publiskā 

sfēra”. Papildus tam būtu jāuzsver, ka 

lielākās daļas autoru, izpildītāju un 

rādītāju galvenais mērķis ir cilvēku un 

sabiedrības attīstība un labklājība, nevis 

iespējamais ekonomiskais labums. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/173 

Grozījums Nr.  173 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

28.b apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (28b) Ir ārkārtīgi svarīgi precizēt, ka tad, 

kad attiecīgais darbs vai citāds tiesību 

objekts ir publiskās sfēras darbs vai 

tiesību objekts, jebkura šā darba vai 

tiesību objekta precīzai reprodukcijai, kas 

nav uzskatāma par jaunu vai pārveidojošu 

darbu vai tiesību objektu, būtu arī 

turpmāk jābūt publiskās sfēras darbam 

vai tiesību objektam. Publiskajai sfērai 

vajadzētu aptvert darbus vai citus tiesību 

objektus, kuru autortiesības ir beigušās 

vai nekad nav pastāvējušas, vai no kurām 

paši autori ir brīvprātīgi atteikušies. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/174 

Grozījums Nr.  174 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

28.c apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (28c) Ja ir beigušās kāda darba vai cita 

tiesību objekta autortiesības, ārkārtīgi 

lielas grūtības var radīt tā fakta 

noskaidrošana, ka šāds darbs vai tiesību 

objekts ir kļuvis par publiskās sfēras 

darbu vai tiesību objektu. Publiskās sfēras 

darbi vai tiesību objekti var arī nebūt 

identificēti, kas traucē piekļuvi to 

saturam, informācijai un zināšanām. 

Dalībvalstīm būtu jāatļauj autoriem, 

izpildītājiem un producentiem, kuri 

nevēlas likt ievērot savu darbu vai citu 

tiesību objektu autorību, tos pilnībā vai 

daļēji padarīt par publiskās sfēras 

darbiem vai citiem tiesību objektiem. 

Lielākās daļas autoru, izpildītāju un 

radītāju galvenais mērķis ir cilvēku un 

sabiedrības attīstība un labklājība nevis 

iespējamais ekonomiskais labums. Ņemot 

to vērā, dalībvalstīm būtu jāveicina 

atbilstošu publiskās sfēras ekvivalento 

licenču lietošana (piemēram, radošais 

kopīpašums). Šādu licenču ieviešana 

palīdzētu autoriem, izpildītājiem un 

producentiem iespējamajiem 

atkārtotajiem izmantotājiem norādīt, ka 

attiecīgais darbs ir publiskās sfēras darbs, 

un tādējādi tiktu izplatīts saturs, 

informācija un zināšanas. 
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Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/175 

Grozījums Nr.  175 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

31. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(31) Lai nodrošinātu kvalitatīvu 

žurnālistiku un pilsoņu piekļuvi 

informācijai, nepieciešama ir brīva un 

plurālistiska prese. Tā sniedz 

fundamentālu ieguldījumu sabiedriskās 

diskusijās un demokrātiskas sabiedrības 

pareizā funkcionēšanā. Pārejā no drukas 

formāta uz digitālo formātu preses 

izdevumu izdevēji saskaras ar problēmām, 

kā licencēt savu izdevumu tiešsaistes 

izmantošanu un atgūt savus ieguldījumus. 

Preses izdevumu izdevējus neatzīstot par 

tiesību īpašniekiem, licencēšana un 

tiesību piemērošana digitālajā vidē bieži 

vien kļūst sarežģīta un neefektīva. 

svītrots 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/176 

Grozījums Nr.  176 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

32. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Lai būtu nodrošināta 

izdevējnozares ilgtspējība, vajag atzīt un 

joprojām atbalstīt izdevēju 

organizatorisko un finansiālo ieguldījumu 

preses izdevumu radīšanā. Tāpēc attiecībā 

uz preses izdevumu digitālu izmantošanu 

Savienības līmenī vajag nodrošināt 

saskaņotu juridisko aizsardzību. Šāda 

aizsardzība būtu faktiski jāgarantē, 

Savienības tiesībās ieviešot tiesības, kas 

saistītas ar autortiesībām attiecībā uz to, 

kā digitālā izmantošanā reproducē un 

publikai pieejamus dara preses 

izdevumus. 

svītrots 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/177 

Grozījums Nr.  177 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

33. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Šajā direktīvā ir nepieciešams 

definēt preses izdevuma jēdzienu, ar to 

aptverot tikai žurnālistiskus izdevumus, 

kuri paredzēti informēšanai vai 

izklaidēšanai un kurus jebkādā datnesī 

publicē un periodiski vai regulāri 

atjaunina kāds pakalpojumu sniedzējs. 

Pie tādiem izdevumiem piederētu, 

piemēram, dienas laikraksti, vispārīgām 

vai speciālām interesēm veltīti nedēļas vai 

mēneša žurnāli un ziņu vietnes. Preses 

izdevumiem ar šo direktīvu piešķirtā 

aizsardzība nebūtu jāattiecina uz tādiem 

zinātniskā vai akadēmiskā nolūkā 

publicētiem periodiskiem izdevumiem kā 

zinātniski žurnāli. Šī aizsardzība 

neattiecas uz tādu hipersaites ievietošanu, 

kas nav publiskošana. 

svītrots 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/178 

Grozījums Nr.  178 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

34. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Kas attiecas uz digitālu 

izmantošanu, preses izdevumu izdevējiem 

ar šo direktīvu piešķirto tiesību tvērumam 

vajadzētu būt tādam pašam, kāds ir 

Direktīvā 2001/29/EK paredzētajām 

reproducēšanas un publiskošanas 

tiesībām. Uz tām būtu jāattiecina tādas 

pašas izņēmumu un ierobežojumu normas 

kā uz Direktīvā 2001/29/EK paredzētajām 

tiesībām, ieskaitot minētās direktīvas 5. 

panta 3. punkta d) apakšpunktā paredzēto 

izņēmumu attiecībā uz citēšanu kritikas 

vai apskata nolūkā. 

svītrots 

Or. en 


