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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām 

digitālajā vienotajā tirgū 

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

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0593), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0383/2016), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, ņemot vērā 

Reģionu komitejas 2017. gada 8. februāra atzinumu1, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 

komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Kultūras un izglītības 

komitejas un Juridisko jautājumu komitejas atzinumus (A8-0000/2017), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. apstiprina paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai; 

3. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj 

ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt; 

4. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

Grozījums Nr.  1 

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 

(3) Straujas tehnoloģiju attīstības 

ietekmē joprojām mainās darbu un citu 

tiesību objektu radīšanas, producēšanas, 

izplatīšanas un izmantošanas veidi. 

Joprojām parādās jauni darījumdarbības 

                                                 
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 
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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 

tiesību objektus izmanto tiešsaistes 

pakalpojumu sniedzēji, kas glabā un dara 

piekļūstamu lietotāju augšupielādētu 

saturu, un par autoru un izpildītāju līgumu 

pārredzamību. 

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 tiesību īstenošanu attiecībā 

uz izdevumiem, par to, kā darbus un citus 

tiesību objektus izmanto tiešsaistes 

pakalpojumu sniedzēju platformas, kas 

glabā un nodrošina piekļuvi lietotāju 

augšupielādētu saturu, un par autoru un 

izpildītāju līgumu pārredzamību. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Šī direktīva balstās uz 

noteikumiem, kas noteikti ar šajā jomā 

patlaban spēkā esošajām direktīvām, jo 

(4) Šī direktīva balstās uz 

noteikumiem, kas noteikti ar šajā jomā 

patlaban spēkā esošajām direktīvām, jo 
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īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 96/9/EK27, Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvu 2001/29/EK28, 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2006/115/EK29, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2009/24/EK30, Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2012/28/ES31 un 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2014/26/ES32. 

īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 96/9/EK27, Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvu 2000/31/EK27a, 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2001/29/EK28, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2006/115/EK29, 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2009/24/EK30, Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2012/28/ES31 un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2014/26/ES32.  

__________________ __________________ 

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. 

gada 11. marta Direktīva 96/9/EK par 

datubāzu tiesisko aizsardzību (OV L 77, 

27.3.1996., 20.–28. lpp.). 

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. 

gada 11. marta Direktīva 96/9/EK par 

datubāzu tiesisko aizsardzību (OV L 77, 

27.3.1996., 20.–28. lpp.). 

 27a Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2000/31/EK (2000. gada 8. 

jūnijs) par dažiem informācijas 

sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem 

aspektiem, jo īpaši elektronisko 

tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par 

elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 

17.7.2000., 1. lpp.). 

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. 

gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par 

dažu autortiesību un blakustiesību aspektu 

saskaņošanu informācijas sabiedrībā, (OV 

L 167, 22.6.2001., 10.–19. lpp.). 

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. 

gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par 

dažu autortiesību un blakustiesību aspektu 

saskaņošanu informācijas sabiedrībā, (OV 

L 167, 22.6.2001., 10.–19. lpp.). 

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. 

gada 12. decembra Direktīva 2006/115/EK 

par nomas tiesībām un patapinājuma 

tiesībām, un dažām blakustiesībām 

intelektuālā īpašuma jomā (OV L 376, 

27.12.2006., 28.–35. lpp.). 

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. 

gada 12. decembra Direktīva 2006/115/EK 

par nomas tiesībām un patapinājuma 

tiesībām, un dažām blakustiesībām 

intelektuālā īpašuma jomā (OV L 376, 

27.12.2006., 28.–35. lpp.). 

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. 

gada 23. aprīļa Direktīva 2009/24/EK par 

datorprogrammu tiesisko aizsardzību (OV 

L 111, 5.5.2009., 16.–22. lpp.). 

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. 

gada 23. aprīļa Direktīva 2009/24/EK par 

datorprogrammu tiesisko aizsardzību (OV 

L 111, 5.5.2009., 16.–22. lpp.). 

31 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. 

gada 25. oktobra Direktīva 2012/28/ES par 

dažiem atļautiem nenosakāmu autortiesību 

subjektu darbu izmantošanas veidiem (OV 

L 299, 27.10.2012., 5.–12. lpp.). 

31 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. 

gada 25. oktobra Direktīva 2012/28/ES par 

dažiem atļautiem nenosakāmu autortiesību 

subjektu darbu izmantošanas veidiem (OV 

L 299, 27.10.2012., 5.–12. lpp.). 

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
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gada 26. februāra Direktīva 2014/26/ES 

par autortiesību un blakustiesību kolektīvo 

pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību 

lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo 

licencēšanu iekšējā tirgū (OV L 84, 

20.3.2014., 72.–98. lpp.). 

gada 26. februāra Direktīva 2014/26/ES 

par autortiesību un blakustiesību kolektīvo 

pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību 

lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo 

licencēšanu iekšējā tirgū (OV L 84, 

20.3.2014., 72.–98. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Pētniecībā, izglītībā un kultūras 

mantojuma saglabāšanā digitālās 

tehnoloģijas paver jaunus izmantošanas 

veidus, ko spēkā esošie Savienības 

noteikumi par izņēmumiem un 

ierobežojumiem skaidri neaptver. Turklāt 

izņēmumi un ierobežojumi, ko šajās jomās 

paredz Direktīvas 2001/29/EK, 96/9/EK un 

2009/24/EK, ir brīvprātīgi un tāpēc var 

nelabvēlīgi ietekmēt iekšējā tirgus 

funkcionēšanu. Tas ir īpaši relevanti 

attiecībā uz izmantošanu pāri robežām, 

kura digitālajā vidē gūst arvien lielāku 

nozīmi. Tāpēc spēkā esošie Savienības 

tiesību izņēmumi un ierobežojumi, kas ir 

relevanti zinātniskajā pētniecībā, mācību 

darbā un kultūras mantojuma 

saglabāšanā, būtu jāpārvērtē šo jauno 

izmantošanas veidu gaismā. Būtu jāievieš 

obligāti izņēmumi vai ierobežojumi 

attiecībā uz tekstizraces un datizraces 

tehnoloģijām zinātniskajā pētniecībā, 

mācīšanas ilustrēšanu digitālajā vidē un 

kultūras mantojuma saglabāšanu. 
Izmantošanai, uz ko neattiecas šajā 

direktīvā paredzētie izņēmumi vai 

ierobežojums, joprojām būtu jāpiemēro 

Savienības tiesībās pastāvošie izņēmumi 

un ierobežojumi. Direktīvas 96/9/EK un 

2001/29/EK būtu jāpielāgo. 

(5) Inovācijā, pētniecībā, izglītībā un 

kultūras mantojuma saglabāšanā digitālās 

tehnoloģijas paver jaunus izmantošanas 

veidus, ko spēkā esošie Savienības 

noteikumi par izņēmumiem un 

ierobežojumiem skaidri neaptver. Turklāt 

izņēmumi un ierobežojumi, ko šajās jomās 

paredz Direktīvas 2001/29/EK, 96/9/EK un 

2009/24/EK, ir brīvprātīgi un tāpēc var 

nelabvēlīgi ietekmēt iekšējā tirgus 

funkcionēšanu. Tas ir īpaši relevanti 

attiecībā uz izmantošanu pāri robežām, 

kura digitālajā vidē gūst arvien lielāku 

nozīmi. Tāpēc spēkā esošie Savienības 

tiesību izņēmumi un ierobežojumi, kas ir 

relevanti inovācijā, zinātniskajā pētniecībā, 

mācību darbā un kultūras mantojuma 

saglabāšanā, būtu jāpārvērtē šo jauno 

izmantošanas veidu gaismā. Būtu jāievieš 

obligāti izņēmumi vai ierobežojumi 

attiecībā uz tekstizraces un datizraces 

tehnoloģijām inovācijā un zinātniskajā 

pētniecībā, mācīšanas ilustrēšanu digitālajā 

vidē un kultūras mantojuma saglabāšanu. 

Izmantošanai, uz ko neattiecas šajā 

direktīvā paredzētie izņēmumi vai 

ierobežojums, joprojām būtu jāpiemēro 

Savienības tiesībās pastāvošie izņēmumi 

un ierobežojumi. Direktīvas 96/9/EK un 

2001/29/EK būtu jāpielāgo. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Šajā direktīvā izklāstīto izņēmumu 

un ierobežojuma nolūks ir panākt taisnīgu 

līdzsvaru starp autoru un citu tiesību 

īpašnieku tiesībām un interesēm, no vienas 

puses, un lietotāju tiesībām un interesēm, 

no otras puses. Tos var piemērot tikai 

konkrētos īpašos gadījumos, kas nav 

pretrunā darba vai citu tiesību objektu 

parastajai izmantošanai un nepamatoti 

neaizskar tiesību īpašnieku likumīgās 

intereses. 

(6) Šajā direktīvā izklāstīto izņēmumu 

un ierobežojumu nolūks ir panākt taisnīgu 

līdzsvaru starp autoru un citu tiesību 

īpašnieku tiesībām un interesēm, no vienas 

puses, un lietotāju tiesībām un interesēm, 

no otras puses. Tos var piemērot tikai 

konkrētos īpašos gadījumos, kas nav 

pretrunā darba vai citu tiesību objektu 

parastajai izmantošanai un nepamatoti 

neaizskar tiesību īpašnieku likumīgās 

intereses. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Jaunas tehnoloģijas paver iespēju 

automātiski datorizēti analizēt tādu 

digitālas formas informāciju kā teksts, 

skaņas, attēli vai dati — šo procesu parasti 

sauc par tekstizraci un datizraci. Šādas 

tehnoloģijas pētniekiem dod iespēju 

apstrādāt lielus informācijas daudzumus, 

lai varētu iegūt jaunas zināšanas un atklāt 

jaunas tendences. Tekstizraces un 

datizraces tehnoloģijas digitālajā 

ekonomikā ir vispārizplatītas, taču ir plaši 

atzīts, ka tekstizrace un datizrace īpašu 

labumu var dot pētnieku aprindām un 

tādējādi sekmēt inovāciju. Tomēr 

Savienībā tādas pētniecības organizācijas 

kā universitātes un pētniecības institūti 

(8) Jaunas tehnoloģijas paver iespēju 

automātiski datorizēti analizēt tādu 

digitālas formas informāciju kā teksts, 

skaņas, attēli vai dati — šo procesu parasti 

sauc par tekstizraci un datizraci. 

Tekstizrace un datizrace dod iespēju lasīt 

un analizēt lielus digitāli saglabātas 

informācijas daudzumus, lai varētu iegūt 

jaunas zināšanas un atklāt jaunas 

tendences. Lai notiktu tekstizrace un 

datizrace, pirmkārt, ir nepieciešama 

piekļuve informācijai un pēc tam — tās 

reproducēšana. Parasti tikai pēc tam, kad 

informācija ir normalizēta tā, lai to varētu 

apstrādāt, izmantojot tekstizraci un 

datizraci. Piekļuve informācijai ir 
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saskaras ar juridisku nenoteiktību 

attiecībā uz to, kādā apjomā tie drīkst 

veikt tekstizraci un datizraci. Dažos 

gadījumos tekstizrace un datizrace var būt 

saistītas ar darbībām, ko aizsargā 

autortiesības un/vai sui generis datubāzes 

tiesības, proti, ar darbu vai citu tiesību 

objektu reproducēšanu un/vai satura 

ekstrahēšanu no kādas datubāzes. Ja 

netiek piemērots izņēmums vai 

ierobežojums, šādu darbību veikšanai 

būtu vajadzīga tiesību īpašnieku atļauja. 

Tekstizraci un datizraci var veikt arī 

attiecībā uz tīriem faktiem vai datiem, ko 

neaizsargā autortiesības, un šādos 

gadījumos atļauja nebūtu vajadzīga. 

likumīga, kad šī informācija ir 

normalizēta tā, ka notiek izmantošana, 

ievērojot autortiesības, jo tas noved pie 

reproducēšanas, mainot informācijas 

formātu vai ekstrahējot to no datubāzes 

formātā, kuru var pakļaut tekstizracei un 

datizracei. Šis no autortiesību viedokļa 

nozīmīgais process tekstizraces un 

datizraces tehnoloģiju izmantošanas gaitā 

attiecīgi nav tekstizraces un datizraces 

process pats par sevi, kuru veido digitāli 

saglabātas un normalizētas informācijas 

lasīšana un analīze, bet gan piekļuves 

process un process, kura rezultātā 

informāciju normalizē, lai pavērtu iespēju 

to automātiski datorizēti analizēt. 

Piekļuves procesu ar autortiesībām 

aizsargātai informācijai attiecībā uz 

darbiem un citiem tiesību objektiem jau 

regulē Savienības tiesību akti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Savienības tiesību akti jau paredz 

zināmus izņēmumus un ierobežojumus, kas 

aptver lietošanu zinātniskas pētniecības 

vajadzībām un ko var attiecināt uz 

tekstizraces un datizraces darbībām. Tomēr 

šie izņēmumi un ierobežojumi ir brīvprātīgi 

un nav pilnīgi pielāgoti tehnoloģiju 

lietošanai zinātniskā pētniecībā. Turklāt 

pētniekiem var būt likumīga piekļuve 

saturam, piemēram, viņi var būt izdevumu 

abonenti vai viņiem var būt atvērtas 

piekļuves licence, taču tekstizrace vai 

datizrace var neietilpt licences 

nosacījumos. Tā kā pētniecība arvien 

vairāk tiek veikta ar digitālās tehnoloģijas 

palīdzību, nerisinot juridisko nenoteiktību 

attiecībā uz tekstizraci un datizraci, rodas 

(9) Savienības tiesību akti jau paredz 

zināmus izņēmumus un ierobežojumus, kas 

aptver lietošanu zinātniskas pētniecības 

vajadzībām un ko var attiecināt uz 

tekstizraces un datizraces darbībām. Tomēr 

šie izņēmumi un ierobežojumi ir brīvprātīgi 

un nav pilnīgi pielāgoti tehnoloģiju 

lietošanai zinātniskā pētniecībā. Turklāt 

piekļuve saturam ir likumīga , piemēram, 

izmantojot izdevumu abonementus vai 

atvērtas piekļuves licences, taču tekstizrace 

vai datizrace var neietilpt licences 

nosacījumos. Tā kā pētniecība arvien 

vairāk tiek veikta ar digitālās tehnoloģijas 

palīdzību, nerisinot juridisko nenoteiktību 

attiecībā uz tekstizraci un datizraci, rodas 

risks, ka Savienība kā pētniecības teritorija 
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risks, ka Savienība kā pētniecības teritorija 

vairs nebūs tik konkurētspējīga. 

vairs nebūs tik konkurētspējīga. Ir svarīgi 

atzīt tekstizraces vai datizraces 

tehnoloģiju potenciālu iespēju pavēršanā 

jaunām zināšanām, inovācijai un 

atklājumiem visās jomās, kā arī lomu, 

kāda šīm tehnoloģijām ir  digitālās 

ekonomikas nepārtrauktā attīstībā, 

paredzot izņēmumu informācijas 

reproducēšanu un ekstrahēšanu 

tekstizraces vai datizraces nolūkā, ja ir 

likumīga piekļuve. Piekļuve informācijai, 

kura jau ir normalizēta, ļauj autortiesību 

subjektiem prasīt kompensāciju , bet tai 

nevajadzētu liegt personām ar likumīgu 

piekļuvi informācijai pašām normalizēt to 

un pakļaut to tekstizraces un datizraces 

analīzei. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Turklāt ir plaši atzīts, ka no 

piekļuves normalizētai informācijai 

formātā, kas paver iespēju šo informāciju 

pakļaut tekstizracei un datizracei, īpaši 

var gūr labumu pētnieku aprindas 

kopumā, tostarp mazākas pētniecības 

organizācijas, jo īpaši, ja nav likumīgas 

piekļuves saturam, piemēram, izmantojot 

izdevumu abonementus vai atvērtas 

piekļuves licences. Savienībā pētnieku 

organizācijas, piemēram, universitātes un 

pētniecības institūti saskaras ar 

problēmām iegūt likumīgu piekļuvi 

digitālai saglabātas informācijas 

apjomam, kas nepieciešams jaunu 

zināšanu meklēšanai, izmantojot 

tekstizraci un datizraci. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Šī juridiskā nenoteiktība būtu 

jārisina, attiecībā uz reproducēšanas 

tiesībām un arī tiesībām liegt ekstrahēšanu 

no datubāzes nosakot obligātu izņēmumu. 

Jaunais izņēmums nedrīkstētu skart 

līdzšinējo obligāto izņēmumu, kas 

Direktīvas 2001/29 5. panta 1. punktā 

paredzēts attiecībā uz pagaidu 

reproducēšanas darbībām un kas būtu arī 

turpmāk jāpiemēro tekstizraces un 

datizraces paņēmieniem, kuri nav saistīti ar 

kopēšanu ārpus minētā izņēmuma tvēruma. 

Pētniecības organizācijām būtu jāizmanto 

izņēmums, arī iesaistoties publiskā un 

privātā sektora partnerībās. 

(10) Lai pētniecības organizācijām 

būtu piekļuve normalizētai informācijai 

formātā, kas paver iespēju izmantot to 

tekstizracei un datizracei ar nosacījumu, 

ka šādu procesu īsteno pētniecības 

organizācija, šī juridiskā nenoteiktība būtu 

jārisina, nosakot obligātu izņēmumu. 

Tiesību īpašniekiem būtu jāspēj prasīt 

kompensāciju, kas saistīta ar 

normalizācijas procesu. Pētniecības 

organizācijām būtu jāizmanto izņēmums, 

arī iesaistoties publiskā un privātā sektora 

partnerībās. Šie jaunie izņēmumi 
nedrīkstētu skart līdzšinējo obligāto 

izņēmumu, kas Direktīvas 2001/29 5. panta 

1. punktā paredzēts attiecībā uz pagaidu 

reproducēšanas darbībām un kas būtu arī 

turpmāk jāpiemēro tekstizraces un 

datizraces paņēmieniem, kuri nav saistīti ar 

kopēšanu ārpus minētā izņēmuma tvēruma. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Sakarā ar izņēmuma dabu un 

tvērumu kaitējumam vajadzētu būt 

minimālam, tāpēc par izmantošanu, kas 

notiek saskaņā ar šīs direktīvas ieviesto 

tekstizraces un datizraces izņēmumu, 
kompensāciju tiesību īpašniekiem paredzēt 

nav nepieciešams. 

(13) Ir nepieciešams paredzēt 

kompensāciju tiesību īpašniekiem attiecībā 

uz izņēmumu, ar kuru pētniecības 

organizācijām, kurām nav likumīgas 

piekļuves informācijai, ļauj piekļūt 

normalizētiem datiem, kas ir piemēroti 

tekstizracei un datizracei, bet tikai ciktāl šī 

kompensācija ir samērīga ar datu 
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apstrādes normalizācijas izmaksām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

13.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a) Ir nepieciešams aizsargāt tiesību 

īpašniekus pret tādu datu kopu 

izmantošanu, kas iegūtas vienīgi 

tekstizraces un datizraces nolūkiem, lai 

izvairītos no šajā direktīvā paredzētā 

izņēmuma un pienākuma ļaunprātīgas 

izmantošanas. Tomēr zinātniskās 

pētniecības jomā šādu datu kopu 

pieejamība var būt vajadzīga pēc 

tekstizraces un datizraces procesa 

pabeigšanas pētniecības rezultātu 

verificēšanas nolūkā. Ir jāreglamentē 

attiecīgo datu kopu saglabāšana, ja nav 

iespējams pārliecināt, ka no jauna veikta 

normalizācija un atkārtota tekstizrace un 

datizrace sniegtu identiskus rezultātus. 

Šim nolūkam dalībvalstīm vajadzētu būt 

attiecīgo datu kopu glabāšanas iespējām, 

lai padarītu iespējamu pētniecības 

rezultātu verificēšanu, kas var kļūt 

nepieciešama vēlākā posmā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Tālmācība un pārrobežu izglītības 

programmas gan galvenokārt tiek 

izstrādātas augstākās izglītības līmenī, taču 

(15) Tālmācība un pārrobežu izglītības 

programmas gan galvenokārt tiek 

izstrādātas augstākās izglītības līmenī, taču 
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digitālie instrumenti un resursi tiek arvien 

vairāk izmantoti visos izglītības līmeņos, jo 

īpaši mācību pieredzes pilnveidošanai un 

bagātināšanai. Tāpēc vajadzētu būt tā, ka 

šajā direktīvā paredzēto izņēmumu vai 

ierobežojumu izmanto visas primārās un 

sekundārās izglītības, kā arī profesionālās 

un augstākās izglītības iestādes tiktāl, 

ciktāl tās nekomerciālā nolūkā veic 

izglītošanas darbu. Nosakot, vai kādas 

izglītības iestādes darbība ir 

nekomerciāla, izšķiroši faktori nav tās 

organizatoriskā struktūra un 

finansēšanas veids. 

digitālie instrumenti un resursi tiek arvien 

vairāk izmantoti izglītībā visos līmeņos, jo 

īpaši mācību pieredzes pilnveidošanai un 

bagātināšanai. Tāpēc vajadzētu būt tā, ka 

šajā direktīvā paredzēto izņēmumu vai 

ierobežojumu izmanto visas izglītojošās 

darbībās, kuras piedāvā izglītības iestādes 

neatkarīgi no to organizatoriskās 

struktūras un finansēšanas veida, ciktāl 

šādas iestādes pašas sevi atzinušas vai 

akreditējušas kās izglītības iestādes vai 

piedāvā izglītības programmu, kuru 

atzinusi vai akreditējusi attiecīgā 

dalībvalsts iestādes. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Izņēmumam vai ierobežojumam 

vajadzētu aptvert darbu un citu tiesību 

objektu digitālu izmantošanu, piemēram, 

ka darbu daļas vai fragmentus izmanto, lai 

atbalstītu, bagātinātu vai papildinātu 

mācīšanu, tostarp ar to saistīto mācīšanos. 

Izņēmuma vai ierobežojuma aptvertie darbi 

vai citi tiesību objekti būtu jāizmanto tikai 

izglītības iestāžu atbildībā īstenotas 

mācīšanas un mācīšanās sakarā, arī 

eksāmenos, un tikai tik, cik šādu darbību 

nolūkā vajadzīgs. Izņēmumam vai 

ierobežojumam, aptverot digitālus 

līdzekļus mācību telpā un tiešsaistes 

izmantošanu izglītības iestādes drošajā 

elektroniskajā tīklā, kura piekļuvei 

vajadzētu būt aizsargātai jo īpaši ar 

autentificēšanas procedūru, būtu jāattiecas 

uz izmantošanu abos veidos. Būtu 

jāuzskata, ka mācīšanas ilustrēšanas 

kontekstā izņēmums vai ierobežojums 

aptver specifiskās piekļuves vajadzības, 

kādas ir personām ar invaliditāti. 

(16) Izņēmumam vai ierobežojumam 

vajadzētu aptvert darbu un citu tiesību 

objektu digitālu izmantošanu, piemēram, 

ka darbu daļas vai fragmentus izmanto, lai 

atbalstītu, bagātinātu vai papildinātu 

mācīšanu, tostarp ar to saistīto mācīšanos. 

Izņēmuma vai ierobežojuma aptvertie darbi 

vai citi tiesību objekti būtu jāizmanto tikai 

iestāžu, kuras attiecīgā dalībvalsts 

pārvaldes iestāde atzinusi vai akreditējusi 

kā izglītības iestādes, atbildībā īstenotas 

mācīšanas un mācīšanās sakarā, vai 

mācību programmas ietvaros, kuru 

atzinusi vai akreditējusi attiecīgā 

dalībvalsts pārvaldes iestāde. Izņēmumam 

vai ierobežojumam, aptverot digitālus 

līdzekļus telpā, kurā faktiski notiek 

mācību process, tostarp ārpus iestādes 

telpām, un tiešsaistes izmantošanu iestādes 

drošajā elektroniskajā tīklā, kura piekļuvei 

vajadzētu būt aizsargātai jo īpaši ar 

autentificēšanas procedūru, būtu jāattiecas 

uz izmantošanu abos veidos. Būtu 
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jāuzskata, ka mācīšanas ilustrēšanas 

kontekstā izņēmums vai ierobežojums 

aptver specifiskās piekļuves vajadzības, 

kādas ir personām ar invaliditāti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Šajā direktīvā darbi un citi tiesību 

objekti par kādas kultūras mantojuma 

iestādes kolekcijā pastāvīgi esošiem būtu 

jāuzskata, ja, piemēram, īpašumtiesību 

nodošanas vai licences nolīgumu rezultātā 

kultūras mantojuma iestādes īpašumā vai 

pastāvīgā valdījumā ir tā eksemplāri. 

(21) Šajā direktīvā darbi un citi tiesību 

objekti par kādas kultūras mantojuma 

iestādes kolekcijā pastāvīgi esošiem būtu 

jāuzskata, ja, piemēram, īpašumtiesību 

nodošanas, licences nolīgumu vai obligātas 

glabāšanas rezultātā kultūras mantojuma 

iestādes īpašumā vai pastāvīgā valdījumā ir 

tā eksemplāri. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

25.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (25a) Ņemot vērā atšķirību pastāvēšanu 

starp kolektīvās pārvaldības praksi 

dalībvalstīs un radošajās un kultūras 

nozarēs, ir jāparedz risinājums 

situācijām, kad licencēšanas mehānismi 

nav efektīvi risinājumi, piemēram, 

kolektīvās licencēšanas trūkuma dēļ vai 

tādēļ, ka neviena kolektīvās pārvaldības 

organizācija nav spējusi panākt atzīšanu 

kādā dalībvalstī vai nozarē. Šādos 

gadījumos, kad licencēšanas mehānismu 

nav, ir nepieciešams paredzēt izņēmumu, 

kas ļauj kultūras mantojuma iestādēm 
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padarīt komercdarbus, kas tiek turēti to 

kolekcijās, pieejamus tiešsaistē to drošos 

tehnoloģijas tīklos. Tomēr, šādi rīkojoties, 

ir arī nepieciešams paredzēt autoriem 

iespēju sniegt licences vai izveidot 

kolektīvās pārvaldības organizāciju, kā arī 

iesaistīt viņus noteikšanā, vai šādas 

licences ir pieejamas. Turklāt tiesību 

īpašniekiem būtu jāspēj iebilst pret sava 

darba iekļaušanu šādā drošā tehnoloģijas 

tīklā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

27. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Masveida digitalizācijas projekti 

var būt saistīti ar kultūras mantojuma 

iestāžu izdarītiem būtiskiem 

ieguldījumiem, tādēļ ar licencēm, kas 

piešķirtas saskaņā ar šajā direktīvā 

paredzētajiem mehānismiem, nevajadzētu 

iestādēm liegt gūt tādus saprātīgus 

ieņēmumus, lai tiktu segtas licences 

izmaksas un licences aptverto darbu un 

citu tiesību objektu digitalizēšanas un 

izplatīšanas izmaksas. 

(27) Masveida digitalizācijas projekti 

var būt saistīti ar kultūras mantojuma 

iestāžu izdarītiem būtiskiem 

ieguldījumiem, tādēļ ar licencēm, kas 

piešķirtas saskaņā ar šajā direktīvā 

paredzētajiem mehānismiem, nevajadzētu 

iestādēm liegt gūt tādus saprātīgus 

ieņēmumus, lai tiktu sekmēta licences 

izmaksu segšana un licences aptverto 

darbu un citu tiesību objektu 

digitalizēšanas un izplatīšanas izmaksas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

30.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (30a) Savienības mantojuma 

saglabāšana ir ārkārtīgi svarīga un būtu 

jānostiprina nākamā paaudžu labā. Tas 
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īpaši būtu jāpanāk, aizsargājot publicēto 

mantojumu. Šajā sakarībā būtu jāizveido 

Savienības obligāts eksemplārs, lai 

nodrošinātu, ka publikācijas, kas attiecas 

uz Savienību, piemēram, Savienības 

tiesību akti, Savienības vēsture un 

integrācija, Savienības politikas jomas un 

Savienības demokrātija, institucionālās 

un parlamentārās lietas un politika un 

tādējādi Savienības intelektuālais reģistrs 

un turpmāk publicētais mantojums tiek 

sistemātiski vākti. Šāds mantojums būtu 

jāsaglabā, ne tikai izveidojot Savienības 

publikāciju arhīvu, kas nodarbotos ar 

tēmām, kuras saistītas ar Savienību, bet 

tās būtu jāpadara pieejamas Savienības 

iedzīvotājiem un turpmākajām paaudzēm. 

Eiropas Parlamenta bibliotēka kā 

vienīgās Savienības iestādes, kas tieši 

pārstāv Savienības pilsoņus, bibliotēka 

būtu jāizveido kā Savienības depozitārā 

bibliotēka. Lai neradītu pārmērīgu slogu 

izdevējiem, iespiedējiem un importētājiem, 

tikai elektroniskas publikācijas, 

piemēram, e–grāmatas, e–žurnāli un 

periodiskie izdevumi būtu jādeponē 

Eiropas Parlamenta bibliotēkā, kurai būtu 

lasītajiem jādara pieejamas publikācijas, 

uz kurām attiecas pētniecības vai 

pētījumu nolūkiem paredzētais un 

Eiropas Parlamenta bibliotēkas kontrolē 

esošais Savienības obligātais eksemplārs 

tajā. Šādas publikācijas ārēji nevajadzētu 

darīt pieejamas tiešsaistē. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

31. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(31) Lai nodrošinātu kvalitatīvu 

žurnālistiku un pilsoņu piekļuvi 

informācijai, nepieciešama ir brīva un 

(31) Lai nodrošinātu kvalitatīvu 

žurnālistiku un pilsoņu piekļuvi 

informācijai, nepieciešams ir atvērts 
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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. 

internets un brīva un plurālistiska prese. 

Tie sniedz fundamentālu ieguldījumu 

sabiedriskās diskusijās un demokrātiskas 

sabiedrības pareizā funkcionēšanā. Pārejā 

no drukas formāta uz digitālo formātu 

preses izdevumu izdevēji saskaras ar 

problēmām, veidojot savu tēlu nolūkā 

īstenot tiesības, kuras tiem paredzētas 

tiesību aktos vai piešķīrumu, licenču vai 

jebkādu citu līgumisku noteikumu veidā. 

Neatzīstot, ka preses izdevumu izdevēji 

gūst labumu no prezumpcijas, ka viņi var 

īstenot tiesības, veicot dažādus 

ieguldījumus preses publikācijās, 

licencēšana un tiesību piemērošana 

digitālajā vidē bieži vien kļūst sarežģīta un 

neefektīva. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  18 

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. 

(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 tiesību aktos ieviešot 

prezumpciju, ka preses publikāciju 

izdevējiem ir tiesības savā vārda aizstāvēt 

autoru tiesības un īstenot tiesību 

aizsardzību attiecībā uz viņu preses 

publikācijas publicētajiem darbiem un 

attiecībā uz digitālo izmantošanu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  19 

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. 

(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 

atsauces un indeksēšanas sistēmas 

aprēķinu darbībām, piemēram, hipersaites 

ievietošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  20 

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 

svītrots 
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izņēmumu attiecībā uz citēšanu kritikas 

vai apskata nolūkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

38. apsvērums – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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. 

Ja informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzēji ir aktīvi un tieši iesaistīti 

lietotāju augšupielādētā satura 

pieejamības nodrošināšanā sabiedrībai un 

ja šī darbība nav tikai tehniska, 

automātiska vai pasīva, 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 

atbildības režīms. 

__________________ __________________ 

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.–16. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  22 

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 

svītrots 



 

PR\1119413LV.docx 21/57 PE601.094v01-00 

 LV 

augšupielādēto darbu vai citu tiesību aktu 

pasniegšanu vai tos reklamē, neatkarīgi 

no tā, kāda veida līdzekļus šīm darbībām 

izmanto. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

38. apsvērums – 2. 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, kuri 

ir aktīvi un tieši iesaistīti lietotāju 

augšupielādētā satura pieejamības 

nodrošināšanā sabiedrībai, būtu jāveic 

atbilstīgi un samērīgi pasākumi, kas 

nodrošinātu darbu vai citu tiesību objektu 

aizsardzību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

38. apsvērums – 3.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šādu pasākumu īstenošanai tiesību 

īpašniekiem būtu jānodrošina 

pakalpojumu sniedzējiem precīzi noteikti 

darbi vai citu tiesību subjektu, attiecībā uz 

kuriem tiek uzskatīt, ka viņiem ir 
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autortiesības. Tiesību īpašniekiem 

jāsaglabā atbildība par trešo pušu 

prasījumiem attiecībā uz darbiem, kurus 

tie identificē kā pašu darbus īstenojot 

jebkuru vienošanos, kas panākta ar 

pakalpojuma sniedzēju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  25 

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) 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 kāda ir tiesību īpašnieku 

satura atpazīšanas precizitātes pakāpe. 

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. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

41. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(41) Īstenojot pārredzamības 

pienākumus, būtu jāņem vērā atšķirīga 

satura nozaru un katras nozares autoru un 

izpildītāju tiesību īpatnības. Dalībvalstīm 

būtu jākonsultējas ar visām attiecīgajām 

ieinteresētajām personām, jo tādējādi būtu 

iespējams labāk noteikt nozaru specifiskās 

prasības. Attiecībā uz to, kā attiecīgajām 

ieinteresētajām personām vienoties par 

pārredzamību, būtu jāapsver, vai par vienu 

no iespējām neizmantot kolektīvas sarunas. 

Lai pārredzamības pienākumiem varētu 

pielāgot līdzšinējo ziņošanas praksi, būtu 

jāparedz pārejas laiks. Pārredzamības 

pienākumus nevajag piemērot ar kolektīvā 

pārvaldījuma organizācijām noslēgtajiem 

nolīgumiem, jo pārredzamības pienākumi 

uz tiem jau attiecas saskaņā ar Direktīvu 

2014/26/ES. 

(41) Īstenojot pārredzamības 

pienākumus, būtu jāņem vērā atšķirīga 

satura nozaru un katras nozares autoru un 

izpildītāju tiesību īpatnības, kā arī autoru 

un izpildītāju ieguldījuma nozīmīgumu 

kopējā darbā vai izpildījumā. Dalībvalstīm 

būtu jākonsultējas ar visām attiecīgajām 

ieinteresētajām personām, jo tādējādi būtu 

iespējams labāk noteikt nozaru specifiskās 

prasības un sekmēt standarta ziņojumu 

pārskatu un procedūru veidošanu katrai 

nozarei. Attiecībā uz to, kā attiecīgajām 

ieinteresētajām personām vienoties par 

pārredzamību, būtu jāapsver, vai par vienu 

no iespējām neizmantot kolektīvas sarunas 

un ja ir spēkā kolektīvo sarunu 

vienošanās, kurās iekļauti pārredzamības 

pienākumi, būtu jāuzskata, ka tie ir 

izpildīti. Lai pārredzamības pienākumiem 

varētu pielāgot līdzšinējo ziņošanas praksi, 

būtu jāparedz pārejas laiks. Pārredzamības 

pienākumus nevajag piemērot ar kolektīvā 

pārvaldījuma organizācijām noslēgtajiem 

nolīgumiem, jo pārredzamības pienākumi 

uz tiem jau attiecas saskaņā ar Direktīvu 

2014/26/ES. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

42. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(42) Daži līgumi par Savienības līmenī 

saskaņotu tiesību izmantošanu ir ilglaika 

(42) Daži līgumi par Savienības līmenī 

saskaņotu tiesību izmantošanu ir ilglaika 
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līgumi un autoriem un izpildītājiem dod 

maz iespēju ar līgumpartneriem vai to 

tiesību pārņēmējiem vienoties par jauniem 

nosacījumiem. Tāpēc, neskarot tiesības, ko 

dalībvalstīs piemēro līgumiem, vajadzētu 

būt atlīdzības koriģēšanas mehānismam, 

kas paredzēts gadījumiem, kur saskaņā ar 

licenci vai tiesību nodošanu sākotnēji 

salīgtā atlīdzība salīdzinājumā ar 

attiecīgajiem ieņēmumiem un labumu, kas 

gūts no darba izmantošanas vai izpildījuma 

fiksēšanas, ir nesamērīgi maza, arī šis 

direktīvas nodrošinātās pārredzamības 

gaismā. Stāvokļa novērtēšanā būtu jāņem 

vērā katra gadījuma specifiskie apstākļi, kā 

arī dažāda satura nozaru īpatnības un 

prakse. Ja puses par atlīdzības koriģēšanu 

nevienojas, autoram vai izpildītājam 

vajadzētu būt tiesīgam iesniegt prasījumu 

tiesā vai citā kompetentā iestādē. 

līgumi un autoriem un izpildītājiem dod 

maz iespēju ar līgumpartneriem vai to 

tiesību pārņēmējiem vienoties par jauniem 

nosacījumiem. Tāpēc, neskarot tiesības, ko 

dalībvalstīs piemēro līgumiem, vajadzētu 

būt atlīdzības koriģēšanas mehānismam, 

kas paredzēts gadījumiem, kur saskaņā ar 

licenci vai tiesību nodošanu sākotnēji 

salīgtā atlīdzība salīdzinājumā ar 

neparedzētiem attiecīgajiem tīrajiem 

ieņēmumiem un labumu, kas gūts no darba 

izmantošanas vai izpildījuma fiksēšanas, ir 

nesamērīgi maza, arī šis direktīvas 

nodrošinātās pārredzamības gaismā. 

Stāvokļa novērtēšanā būtu jāņem vērā katra 

gadījuma specifiskie apstākļi, kā arī dažāda 

satura nozaru īpatnības un prakse. Ja puses 

par atlīdzības koriģēšanu nevienojas, 

autoram vai izpildītājam vajadzētu būt 

tiesīgam iesniegt prasījumu tiesā vai citā 

kompetentā iestādē. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Izņemot 6. pantā minētos 

gadījumus, šī direktīva neskar un nekādi 

neietekmē spēkā esošos noteikumus, kas 

noteikti ar šajā jomā patlaban spēkā 

esošajām direktīvām, jo īpaši Direktīvām 

96/9/EK, 2001/29/EK, 2006/115/EK, 

2009/24/EK, 2012/28/ES un 2014/26/ES. 

2. Izņemot 6. pantā minētos 

gadījumus, šī direktīva neskar un nekādi 

neietekmē spēkā esošos noteikumus, kas 

noteikti ar šajā jomā patlaban spēkā 

esošajām direktīvām, jo īpaši 

Direktīvām 96/9/EK, 2000/31/EK, 

2001/29/EK, 2006/115/EK, 2009/24/EK, 

2012/28/ES un 2014/26/ES. 

Or. en 

Pamatojums 

Ierosinātās direktīvas 13. pants reglamentē precīzi noteikt informācijas sabiedrības 

pakalpojumu sniedzējus un attiecas uz paredzētajām saistībām, kuras tiem paredzēts 
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uzņemties, īstenojot līgumus ar tiesību īpašniekiem par to darbu izmantošanu, kas aizsargāti 

ar autortiesībām. Šajā nozīmē ar 13. pantu papildina noteikumus, kas paredzēti Direktīvā par 

elektronisko tirdzniecību. Juridiskās skaidrības un noteiktības nodrošināšanai ierosinātajā 

direktīvā nepieciešams norādīt, ka tā papildina Direktīvu par elektronisko tirdzniecību 

atsauces iekļaušanas dēļ tajā šajā 1. panta 2. punktā. 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) "kultūras mantojuma iestāde" ir 

sabiedrībai atvērta bibliotēka vai muzejs, 

arhīvs vai arī filmu vai audio mantojuma 

iestāde; 

(3) „kultūras mantojuma iestāde” ir 

sabiedrībai atvērtas bibliotēkas, izglītības 

iestādes un muzeji, kā arī arhīvi, filmu vai 

audio mantojuma iestādes un sabiedriskās 

raidorganizācijas, kas izveidoti 

dalībvalstīs. 

Or. en 

Pamatojums 

Savienības tiesību aktos, proti, Direktīvas par nenosakāmu autortiesību subjektu darbiem 1. 

un 3. apsvērumā, 1. panta 1. punktā un 2. panta a) un b) punktā, kā arī Informācijas 

sabiedrības direktīvas 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā jau ir paredzēta „kultūras 

mantojuma iestādes” definīcija. Juridiskās noteiktības nodrošināšanai ir nepieciešama 

saskanība šādu iestāžu definīcijā. 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) „izglītojoša darbība” ir izglītības 

process, kas notiek vai nu kādas iestādes 

telpās, kuru attiecīgā dalībvalsts iestāde 

atzinusi vai akreditējusi kā izglītības 

iestādi, vai kādas izglītības programmas 

ietvaros, kuru atzinusi vai akreditējusi 

attiecīgā dalībvalsts iestāde; 

Or. en 
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Pamatojums 

Definējot „izglītojošu darbību”, tiek precizēts izņēmums, kas ietverts 4. pantā. 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 4.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4b) „vairs netirgots darbs” ir darbs 

kopumā visos tā izdevumos un izpausmēs, 

kas vairs ilgāk komerciāli nav pieejami 

parastajā tirdzniecības apritē un nav 

saprātīgi gaidīt, ka tas kļūs pieejams visos 

izdevumos un izpausmēs, ietverot gan 

darbus, kas iepriekš ir bijuši komerciāli 

pieejami, gan darbus, kas nekad nav 

bijuši komerciāli pieejami. 

Or. en 

Pamatojums 

Vairs netirgotu darbu definīcija ir pārnesta uz pantu par definīcijām un atspoguļo to pašu 

definīciju, kuru jau lieto Komisija un tiesību īpašnieki. 

 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Attiecībā uz Direktīvas 2001/29/EK 

2. pantā, Direktīvas 96/9/EK 5. panta a) 

punktā un 7. panta 1. punktā un šīs 

direktīvas 11. panta 1. punktā paredzētajām 

tiesībām dalībvalstis nosaka izņēmumu, 

kas attiecas uz reproducēšanu un 

ekstrahēšanu, kuru pētniecības 

organizācijas veikušas, lai izdarītu 

tekstizraci un datizraci darbos vai citos 
tiesību objektos, kas tiem ir likumīgi 

piekļūstami zinātniskas pētniecības 

1. Attiecībā uz Direktīvas 2001/29/EK 

2. pantā, Direktīvas 96/9/EK 5. panta 

a) punktā un 7. panta 1. punktā un šīs 

direktīvas 11. panta 1. punktā paredzētajām 

tiesībām dalībvalstis nosaka izņēmumu, 

kas attiecas uz reproducēšanu un 

ekstrahēšanu, kas jāveic personai, kurai ir 

likumīga piekļuve darbiem un citiem 
tiesību objektiem ar nosacījumu, ka 

reproducēšana un ekstrahēšana tiek 

izmantota tam pašam tekstizraces un 
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vajadzībām. datizraces mērķim. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis no autortiesību viedokļa nozīmīgais process tekstizraces un datizraces tehnoloģiju 

izmantošanas gaitā nav tekstizraces un datizraces process pats par sevi, kuru veido digitāli 

saglabātas informācijas lasīšana un analīze, bet gan piekļuves process un process, kura 

rezultātā informāciju normalizē, lai pavērtu iespēju to automātiski datorizēti analizēt. 

 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Dalībvalstis paredz saistību tiesību 

īpašniekiem, kuri laiž apritē darbus un 

citus tiesību objektus primāri pētniecības 

mērķiem, ļaut pētniecības organizācijām, 

kurām nav likumīgas piekļuves šādiem 

darbiem vai citiem tiesību objektiem, 

piekļūt datu kopām, kas tiem padarītu 

iespējamu tekstizraces un datizraces 

veikšanu. Dalībvalstis var paredzēt tiesību 

īpašniekiem tiesības pieprasīt 

kompensāciju par šīs saistības pildīšanu 

tik ilgi, kamēr šāda kompensācija ir 

saistīta ar šādu datu kopu formatēšanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Ja izdevēji nodrošina jau normalizētu datu kopas, viņi var iekasēt kompensāciju, lai segtu 

šāda procesa īstenošanas izmaksas. 

 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 4.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Dalībvalstis nosaka to datu kopu 

drošas glabāšanas iespējas, kuras izmanto 

pētniecībā ar tekstizraces un datizraces 

tehnoloģijām un šādu datu kopu 

padarīšanu par pieejamām vienīgi 

verifikācijas nolūkos. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir jāpievēršas datu kopu iespējamai ļaunprātīgai izmantošanai citiem nolūkiem, vienlaicīgi 

ņemot vērā to, ka bieži vien pētniecībai ir svarīgi, ka datu kopas, pamatojoties uz kurām 

izdarīti secinājumi, joprojām pakļauj verifikācijai. Šim nolūkam dalībvalstīm būtu jānosaka 

šo datu kopu glabāšanas iespējas, piekļuve kurām ir ierobežota, nepārsniedzot pētniecības 

verifikāciju. 

 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis paredz tādu Direktīvas 

2001/29/EK 2. un 3. pantā, Direktīvas 

96/9/EK 5. panta a) punktā un 7. panta 1. 

punktā, Direktīvas 2009/24/EK 4. panta 1. 

punktā un šīs direktīvas 11. panta 1. punktā 

paredzēto tiesību izņēmumus vai 

ierobežojumus, lai, ciktāl tas pamatojams 

ar īstenojamo nekomerciālo nolūku, būtu 

iespējama darbu un citu tiesību objektu 

digitāla izmantošana vienīgi mācīšanas 

ilustrēšanai, ja vien šāda izmantošana: 

1. Dalībvalstis paredz tādu Direktīvas 

2001/29/EK 2. un 3. pantā, Direktīvas 

96/9/EK 5. panta a) punktā un 7. panta 1. 

punktā, Direktīvas 2009/24/EK 4. panta 1. 

punktā un šīs direktīvas 11. panta 1. punktā 

paredzēto tiesību izņēmumus vai 

ierobežojumus, lai, ciktāl tas pamatojams 

ar īstenojamo izglītības nolūku, būtu 

iespējama darbu un citu tiesību objektu 

digitāla izmantošana vienīgi mācīšanas 

ilustrēšanai, ja vien šāda izmantošana: 

Or. en 

Pamatojums 

Neatkarīgi no tā, kas ir izglītības pakalpojumu sniedzējs, materiālu, kas aizsargāti ar 

autortiesībām, izmantošana ilustrēšanai mācību procesā ir jāierobežo, patiešām attiecinot to 

tikai uz izglītojošām darbībām. 
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Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) notiek kādas izglītības iestādes 

telpās vai drošā elektroniskā tīklā, kas 

piekļūstams tikai izglītības iestādes 
skolēniem vai studentiem un 

mācībspēkiem; 

(a) ir ierobežota, attiecinot uz īpašu 

tādu personu loku, kas piedalās 

izglītojošās darbībās, piemēram, 
skolēniem vai studentiem un 

mācībspēkiem; 

Or. en 

Pamatojums 

Priekšlikuma 4. panta 1. punktā izņēmuma izmantošana ir jāierobežo, piešķirot tiem, kas 

piedalās izglītošanas darbībā, piemēram, skolēniem vai studentiem un mācībspēkiem. 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis var noteikt, ka, ciktāl tirgū ir 

viegli pieejamas pietiekamas licences, kas 

piešķir atļauju attiecībā uz 1. punktā 

aprakstītajām darbībām, atbilstoši 1. 

punktam pieņemtu izņēmumu nepiemēro 

vispār vai nepiemēro konkrēta veida 

darbiem vai citiem tiesību objektiem. 

Dalībvalstis var noteikt, ka, ciktāl tirgū 

pastāv viegli pieejami un izglītības iestāžu 

vajadzībām un īpatnībām pielāgoti 

pietiekami licences nolīgumi, kas piešķir 

atļauju attiecībā uz 1. punktā aprakstītajām 

darbībām, pieņemtu izņēmumu nepiemēro 

vispār vai nepiemēro konkrēta veida 

darbiem vai citiem tiesību objektiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis, kas izmanto pirmās daļas Dalībvalstis, kas izmanto pirmās daļas 
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noteikumu, veic pasākumus, kas vajadzīgi, 

lai nodrošinātu, ka 1. daļā atļauto darbību 

licences izglītības iestādēm ir pietiekami 

pieejamas un zināmas. 

noteikumu, veic pasākumus, kas vajadzīgi, 

lai nodrošinātu, ka 1. daļā atļauto darbību 

licences nolīgumi izglītības iestādēm ir 

pietiekami pieejami, piekļūstami un 

zināmi. 

Or. en 

Pamatojums 

Ja mācīšana notiek uz komerciāliem pamatiem, dalībvalstis var noteikt kompensācijas 

pienākumu par materiālu izmantošanu, pat ja mācību kurss ir akreditēts vai atzīts. Dažas 

dalībvalstis jau ir ieviesušas izņēmumu vai ierobežojumu attiecībā uz ilustrēšanu mācīšanas 

nolūkos, tostarp licences nolīgumu struktūras. 

 

Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ne agrāk kā ... [trīs gadi pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā] Komisija pēc 

apspriešanās ar visām ieinteresētajām 

pusēm iesniedz ziņojumu Eiropas 

Parlamentam un Padomei par šādu 

licences nolīgumu pieejamību nolūkā 

ierosināt uzlabojumus, ja nepieciešams. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Dalībvalstis nosaka Direktīvas 

2001/29/EK 2. un 3. pantā, Direktīvas 

96/9/EK 5. panta a) punktā un 7. panta 

1. punktā, Direktīvas 2009/24/EK 4. panta 

1. punktā un šīs Direktīvas 11. panta 

1. punktā paredzēto tiesību izņēmumu, 

kas kultūras mantojuma iestādēm atļauj 
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pastāvīgi atrodošos vairs netirgotu darbu 

vai citu tiesību objektu eksemplārus 

padarīt pieejamos pašu drošā elektroniskā 

tīklā nekomerciāliem mērķiem ar 

nosacījumu, ka tiek norādīts autora vai 

jebkura cita identificējama tiesību 

subjekta vārds, ja vien šāda identifikācija 

neizradās neiespējama. 

Or. en 

Pamatojums 

Atzīstot darbu un citu tiesību objektu, kuri atrodas kultūras mantojuma iestāžu pastāvīgā 

valdījumā, saglabāšanas nozīmīgumu, kā arī atzīstot vajadzību sekmēt licencēšanu, kas nav 

ekskluzīva, izmantojot kolektīvās pārvaldības organizācijas, lai pavērtu iespēju izplatīšanai 

ar kultūru saistītiem nekomerciāliem mērķiem ar slēgtu un drošu portālu starpniecību, kļūst 

svarīgi rast risinājumu attiecībā uz tādiem darbiem un nozarēm, kurās trūkst licencēšanas 

pieejamības. 

 

Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 1.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b Tiesību īpašnieki jebkurā laikā var 

iebilst pret to, ka viņa darbus vai citus 

tiesību objektus uzskata par vairs 

netirgotiem, un var pārtraukt savu darbu 

pieejamību kultūras mantojuma iestādes 

drošā elektroniskā tīklā. 

Or. en 

Pamatojums 

Tiesību īpašnieki var iebilst pret sava darba iekļaušanu šādā drošā portālā. 

 

Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 1.c punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.c Dalībvalstis var paredzēt, ka 

atbilstoši 1.a punktam pieņemtu 

izņēmumu nepiemēro vispār vai 

nepiemēro konkrēta veida darbiem vai 

citiem tiesību objektiem tādā apmērā, lai 

1. punktā paredzētās neekskluzīvas 

licences kļūtu pieejamas vai varētu 

pamatoti paredzēt, ka tās kļūs pieejamas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 1.d punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.d Dalībvalstis pēc apspriešanās ar 

tiesību īpašniekiem, kolektīvā 

pārvaldījuma organizācijām un kultūras 

mantojuma iestādēm nosaka šādu 

risinājumu pieejamību, kuru pamatā ir 

licence. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir nepieciešams paredzēt iespēju piešķirt šādas licences, kā arī iesaistīt viņus noteikšanā, vai 

šādas licences ir pieejamas. 

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Darbu vai citu tiesību objektu par vairs 

netirgotu uzskata, kad viss darbs vai cits 

tiesību objekts ar visiem tā tulkojumiem, 

izdevumiem un izpausmēm sabiedrībai 

svītrots 
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parastajā tirdzniecības apritē nav 

pieejams un nav saprātīgi gaidīt, ka tas 

kļūs pieejams. 

Or. en 

Pamatojums 

Definīcija ir pārvietota uz 2. pantu, kurā ir iekļautas visas definīcijas. 

 

Grozījums Nr.  45 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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. 

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 vai 

izmantot saskaņā ar 1.a 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. 

Or. en 

Pamatojums 

Atsauce uz 1. punktu kļūst nepieciešama, lai nodrošinātu, ka tiesību īpašnieki tiek iesaistīti 

pat nepieciešamu un pamatotu prasību noteikšanā, ar kuru starpniecību konstatē, vai uz 

viņiem var attiecināt paredzētos izņēmumus. 

 

Grozījums Nr.  46 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis gādā, lai tiktu veikti 

pienācīgi publicitātes pasākumi attiecībā 

uz: 

3. Dalībvalstis gādā, lai tiktu veikti 

efektīvi un verificējami publicitātes 

pasākumi attiecībā uz: 

(a)  to, ka darbus vai citus tiesību 

objektus uzskata par vairs netirgotiem; 

(a)  to, ka darbus vai citus tiesību 

objektus uzskata par vairs netirgotiem; 

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

nepārstāvētiem tiesību īpašniekiem; 

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

nepārstāvētiem tiesību īpašniekiem; 

(c) 1. punkta c) apakšpunktā minēto 

iespēju, ka tiesību īpašnieki iebildīs; 

(c) 1. punkta c) apakšpunktā un 

1.a punktā 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. 

un gādā, lai, pirms darbus vai citus tiesību 

objektus digitalizē, izplata, publisko vai 

dara pieejamus, būtu paredzēts sešu 

mēnešu laika periods. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar grozījumiem, kas izdarīti attiecībā uz 

iepriekšējiem punktiem, un ar ES Tiesas judikatūru. 

 

Grozījums Nr.  47 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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. 

5. Šā panta 1. līdz 1.c, 2. un 3. punktu 

nepiemēro trešo valstu valstspiederīgo 

darbiem vai citiem tiesību objektiem, 

izņemot gadījumus, kur piemēro 4. punkta 

a) un b) apakšpunktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  48 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Saskaņā ar 7. pantu piešķirtas 

licences aptvertus darbus vai citus tiesību 

objektus kultūras mantojuma iestāde 

saskaņā ar licences noteikumiem var 

izmantot visās dalībvalstīs. 

1. Saskaņā ar 7. panta 1. punktu 

piešķirtas licences aptvertus darbus vai 

citus tiesību objektus kultūras mantojuma 

iestāde saskaņā ar licences noteikumiem 

var izmantot visās dalībvalstīs. Saskaņā ar 

7. Panta 1.a punktu izmantotus darbus vai 

citus tiesību objektus kultūras mantojuma 

iestāde var izmantot visās dalībvalstīs. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai atspoguļotu 7. pantā izdarītos grozījumus, kā arī paplašinātu piekļuves iespēju portālam, 

ar kura starpniecību var piekļūt informācijai par licencēm. 

 

Grozījums Nr.  49 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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. 

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. panta 

1. punktu piešķirtas vai 7. panta 

1.a punktā minētas licences aptvertus 

darbus vai citus tiesību objektus, un 

informācija par 7. panta 1. punkta 

c) apakšpunktā un 7. panta 1.b punktā 

minēto tiesību īpašnieku iespēju iebilst 

būtu publiski piekļūstama vienā publiski 

piekļūstamā tiešsaistes portālā. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  50 

Direktīvas priekšlikums 

9. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina regulāru dialogu 

starp reprezentatīvām lietotāju un tiesību 

īpašnieku organizācijām un jebkādām 

citām attiecīgām ieinteresēto personu 

organizācijām, lai, ievērojot nozaru 

specifiku, veicinātu 7. panta 1. punktā 

minēto licencēšanas mehānismu 

relevantumu un izmantojamību, 

nodrošinātu, ka tiešām darbojas šajā nodaļā 

minēto tiesību īpašnieku aizsardzības 

mehānismi, jo īpaši attiecībā uz 

publicitātes pasākumiem, un attiecīgā 

gadījumā palīdzētu iedibināt 7. panta 2. 

punkta otrajā daļā minētās prasības. 

Dalībvalstis nodrošina regulāru dialogu 

starp reprezentatīvām lietotāju un tiesību 

īpašnieku organizācijām un jebkādām 

citām attiecīgām ieinteresēto personu 

organizācijām, lai, ievērojot nozaru 

specifiku, veicinātu 7. panta 1. punktā 

minēto licencēšanas mehānismu 

relevantumu un izmantojamību, kā arī 

7. panta 1.a punktā minētā izņēmuma 

funkcionēšanu, nodrošinātu, ka tiešām 

darbojas šajā nodaļā minēto tiesību 

īpašnieku aizsardzības mehānismi, jo īpaši 

attiecībā uz publicitātes pasākumiem, un 

attiecīgā gadījumā palīdzētu iedibināt 

7. panta 2. punkta otrajā daļā minētās 

prasības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  51 

Direktīvas priekšlikums 

III sadaļa – 2.a nodaļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a NODAĻA 

 Piekļuve ES publikācijām 

 10.a pants 

 Savienības obligātais eksemplārs 

 1. Jebkura elektroniska publikācijai, 

kurā ir runa par Savienību, piemēram, 

Savienības tiesību aktiem, Savienības 

vēsturi un integrāciju, Savienības 

politikas jomām un Savienības 

demokrātiju, iestāžu un parlamentārajām 

lietām un politisko dzīvi un kas ir padarīta 

pieejama sabiedrībai Savienībā, ir 

jāatbilst Savienības obligātajam 



 

PR\1119413LV.docx 37/57 PE601.094v01-00 

 LV 

eksemplāram.  

 2. Eiropas Parlamenta bibliotēkai 

piešķir tiesības bez maksas piegādāt 

katras 1. punktā minētās publikācijas 

vienu eksemplāru. 

 3. Šā panta 1. punktā noteiktais 

pienākums tiek piemērots publikāciju 

izdevējiem, iespiedējiem un importētājiem 

attiecībā uz darbiem, kurus tie Savienībā 

publicē, iespiež vai importē.  

 4. Sākot no piegādes dienas Eiropas 

Parlamenta bibliotēkai, 1. punktā minētās 

publikācijas kļūst par daļu no Eiropas 

Parlamenta bibliotēkas pastāvīgās 

kolekcijas. Šīs publikācijas Eiropas 

Parlamenta bibliotēkas telpās padara 

pieejamas lietotājiem vienīgi pētniecības 

vai pētījumu nolūkos, kurus veic 

akreditēti pētnieki Eiropas Parlamenta 

bibliotēkas kontrolē.  

 5.  Komisija pieņem aktus, lai 

precizētu kārtību attiecībā uz 1. punktā 

minēto publikāciju piegādi Eiropas 

Parlamenta bibliotēkai.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  52 

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 attiecībā uz to preses izdevumu 

digitālu izmantošanu piešķir tādu literāru 

darbu autoru pārstāvēšanas prezumpciju, 

kuri ietverti šādās publikācijās, un ir 

tiesībspēju savā vārda izvirzīt prasījumus, 

aizstāvot šādu autoru tiesības. 

Or. en 
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Pamatojums 

Ir svarīgi, ka problēmas, ar kurām saskaras izdevēji, īstenojot atvasinātās tiesības, no kurām 

tie ir atkarīgi un kuras paredz to publikācijās veikto ieguldījumu aizsardzību, tiek risinātas 

veidā, kas nostiprina preses izdevēju pozīciju, bet negrauj citas nozares. Preses izdevējiem 

tādējādi tiek dotas tiesības savā vārda iesniegt prasības tiesā pret to tiesību pārkāpumiem, 

kuras ir viņu preses publikācijās iekļauto darbu autoriem, un attiecībā uz šiem izdevējiem tiek 

parezumēts, ka viņi pārstāv preses publikācijā iekļautos darbus. 

 

Grozījums Nr.  53 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Šā panta 1. punktu nepiemēro 

kriminālprocesam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  54 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Attiecībā uz 1. punktā minētajām 

tiesībām mutatis mutandis piemēro 

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

Direktīvu 2012/28/ES. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  55 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Šā panta 1. punktā minētās 

tiesības zaudē spēku 20 gadus pēc minētā 

preses izdevuma laišanas klajā. Minēto 

svītrots 
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termiņu rēķina no klajā laišanas 

datumam sekojošā gada pirmās janvāra 

dienas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  56 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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. 

1. Informācijas sabiedrības 

pakalpojumu sniedzēji, kas aktīvi un tieši 

ir iesaistīti lietotāja lejuplādēta satura 

padarīšanā par pieejamu sabiedrībai un ja 

šai darbība nav vienīgi tehniska, 

automātiska vai pasīva, veic attiecīgus un 

samērīgus pasākumus, lai nodrošinātu ar 

tiesību īpašniekiem par viņu darbu 

izmantošanu noslēgto nolīgumu 

funkcionēšanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar 13. pantu tiek papildināti ar Direktīvu 2000/13/EK jau izveidotie atbildības režīmi tādā 

apmērā, lai ar 13. pantu mēģinātu nodrošināt starp tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem un 

tiesību īpašniekiem par darbu izmantošanu noslēgto nolīgumu efektīvu īstenošanu. Ar 

grozījumu nodrošina skaidrību, jo uz to atsaucas tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji, 

izmantojot tādas pašas klasifikācijas, kādas izmanto pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar 

Direktīvu 2000/13/EK. 
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Grozījums Nr.  57 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Lai nodrošinātu nolīgumu 

darbību, kā minēts 1. punktā, tiesību 

īpašnieki nodrošina pakalpojumu 

sniedzējiem precīzi noteiktus darbus vai 

citus tiesību subjektus, attiecībā uz kuriem 

viņiem ir tiesības. Pakalpojumu sniedzēji 

informē tiesību īpašniekus par veiktajiem 

pasākumiem un to funkcionēšanas 

precizitāti, kā arī attiecīgā gadījumā 

periodiski ziņo par darbu un citu tiesību 

objektu atpazīšanu un izmantošanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Pārredzamība pakalpojumu sniedzēju pieņemto pasākumu īstenošanā ir saistīta ar tiesību 

īpašnieku veiktu autortiesību pārvaldību. Šādu pasākumu īstenošana prasa, lai tiesību 

īpašnieki varētu korekti noteikt darbus kā savus vai kā tādus, uz kuriem tiem piešķirta licence.  

Attiecīgi, kamēr pakalpojumu sniedzēji spēj būt atbildīgi par veicamajiem pasākumiem, 

saglabājas tiesību īpašnieku atbildība par savu tiesību aizstāvēšanu attiecībā uz darbiem. 

 

Grozījums Nr.  58 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. 

punktā minētie pakalpojumu sniedzēji 

ievieš sūdzību un kompensāciju 

mehānismus, kas lietotājiem ir pieejami 

gadījumos, kur ir strīdi par 1. punktā 

minēto pasākumu piemērošanu. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  59 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šā panta 1. punktā minētos 

pasākumus īsteno, neskarot darbu 

izmantošanu, kas veikta izņēmumu no 

autortiesībām vai to ierobežošanas 

ietvaros. Šajā nolūkā dalībvalstis 

nodrošina, ka lietotājiem ir atļauts ātri un 

efektīvā veidā sazināties ar tiesību 

īpašniekiem, kuri ir pieprasījuši 1. punktā 

minētos pasākumus, lai apstrīdētu šādu 

pasākumu piemērošanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar procesu nevar pārāk zemu novērtēt lietotāja tā lejuplādētā satura noteikšanas rezultātus, 

uz kuru attiecas izņēmumi no autortiesībām vai to ierobežojumi. Lai nodrošinātu šādu 

izņēmumu un ierobežojumu nepārtrauktu izmantošanu, kuru pamatā ir sabiedrības intereses, 

saziņai starp lietotājiem un tiesību īpašniekiem jābūt efektīvai. 

 

Grozījums Nr.  60 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 

tiesību aktos ir paredzēta lietotāju 

piekļuve tiesai vai attiecīgai iestādei savu 

izņēmumu un ierobežojumu izmantošanas 

tiesību aizstāvēšanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  61 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 3. punkts 



 

PE601.094v01-00 42/57 PR\1119413LV.docx 

LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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. 

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 lietderīgu un samērīgu 

pasākumu īstenošana, cita starpā ņemot 

vērā pakalpojumu dabu, tehnoloģiju 

pieejamību un to rezultativitāti 

tehnoloģiskās attīstības gaismā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  62 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis gādā, lai autori un 

izpildītāji no tiem, kam ir licencējuši vai 

nodevuši savas tiesības, regulāri un katras 

nozares īpatnībām atbilstoši saņemtu 

savlaicīgu, atbilstīgu un pietiekamu 

informāciju par savu darbu un izpildījumu 

izmantošanu, jo īpaši attiecībā uz 

izmantošanas veidiem, gūto peļņu un sev 

pienākošos atlīdzību. 

1. Dalībvalstis gādā, lai autori un 

izpildītāji, kuriem ir līgumattiecības, ja 

pastāv maksājumu saistības, no tiem, kam 

ir licencējuši vai nodevuši savas tiesības, 

regulāri un katras nozares īpatnībām 

atbilstoši saņemtu savlaicīgu, atbilstīgu un 

pietiekamu informāciju par savu darbu un 

izpildījumu izmantošanu, jo īpaši attiecībā 

uz izmantošanas veidiem, veicināšanas 

veidiem, gūto peļņu un sev pienākošos 

atlīdzību. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījumi ir ierosināti, lai sniegtu papildu skaidrību un juridisko noteiktību. 

 

Grozījums Nr.  63 

Direktīvas priekšlikums 

15. pants – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja atlīdzība, 

par kuru sākumā noslēgta vienošanās, 

salīdzinājumā ar vēlāk no darbu vai 

izpildījumu izmantošanas gūtajiem 

attiecīgajiem ienākumiem un labumiem ir 

nesamērīgi maza, autoriem un 

izpildītājiem no puses, ar ko viņi ir 

stājušies līgumattiecībās par tiesību 

izmantošanu, ir tiesības pieprasīt pienācīgu 

papildatlīdzību. 

Dalībvalstis nodrošina, ka autoriem un 

izpildītājiem ir tiesības pieprasīt taisnīgu 

atlīdzību par viņu darbu izmantošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  64 

Direktīvas priekšlikums 

15. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 

atlīdzība, par kuru sākumā noslēgta 

vienošanās, salīdzinājumā ar vēlāk no 

darbu vai izpildījumu izmantošanas 

gūtajiem attiecīgajiem neregulārajiem 

ienākumiem un labumiem ir nesamērīgi 

maza, autoriem un izpildītājiem vai viņus 

pārstāvošajām organizācijām no puses, ar 

ko viņi ir stājušies līgumattiecībās par 

tiesību izmantošanu, ir tiesības pieprasīt 

pienācīgu papildatlīdzību. 

Or. en 

Pamatojums 

Autori un izpildītāji, kuri joprojām ir galvenie radošo vērtību radītāji, joprojām saskaras ar 

problēmām nodrošināt iztikas līdzekļus, kā arī vienoties par savām tiesībām. Viņu tiesību uz 

taisnīgu atlīdzību par viņu darbu izmantošanu, kā arī iespēju iecelt pārstāvjus, lai viņu vārdā 

mēģinātu attiecīgi pielāgot līgumu, atzīšana ir līdzekļi, kas palīdz autoriem un izpildītājiem, 

neradot nepamatotas prasības attiecībā uz ieguldījumiem, ko veikuši citi. 
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Grozījums Nr.  65 

Direktīvas priekšlikums 

16. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Autoru un izpildītāju ieceltās pārstāvības 

organizācijas var viņu vārdā celt prasības 

saistībā ar strīdiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Autori un izpildītāji bieži saskaras ar problēmām, lai uzsāktu strīdus ar citiem tiesību 

īpašniekiem. Iespēja, kas ļauj viņu pārstāvjiem celt prasības viņu vārdā vienkāršo šādas 

procedūras. 

 

Grozījums Nr.  66 

Direktīvas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

Direktīva 96/9/EK 

6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

“(b) ja izmantošanas nolūks ir tikai 

mācīšanas ilustrēšana vai zinātniska 

pētniecība, ja vien tiek norādīts avots un 

netiek pārsniegts apmērs, ko attaisno 

īstenojamais nekomerciālais nolūks, 

neskarot Direktīvā [šī direktīva] paredzētos 

izņēmumus un ierobežojumu;"; 

„(b) ja izmantošanas nolūks ir tikai 

mācīšanas ilustrēšana vai zinātniska 

pētniecība, ja vien tiek norādīts avots un 

netiek pārsniegts apmērs, kurā 

izmantošana ir ierobežota īpaši noteiktam 

tādu personu lokam, kas piedalās 

izglītošanas darbībās, neskarot Direktīvā 

[šī direktīva] paredzētos izņēmumus un 

ierobežojumu;” 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  67 

Direktīvas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 96/9/EK 

6. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) Direktīvas 6. panta 2. punktā 

pievieno šādu apakšpunktu: 

 „(da) reproducēšanas un ekstrahēšanas 

gadījumā no datubāzes vienīgi 

tekstizraces un datizraces nolūkiem, kā 

paredzēts Direktīvā ... [šī direktīva];” 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  68 

Direktīvas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 96/9/EK 

9. pants – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

“(b) ja ekstrahēšanas nolūks ir tikai 

mācīšanas ilustrēšana vai zinātniska 

pētniecība, ja vien tiek norādīts avots un 

netiek pārsniegts apmērs, ko attaisno 

īstenojamais nekomerciālais nolūks, 

neskarot Direktīvā [šī direktīva] paredzētos 

izņēmumus un ierobežojumu;". 

„(b) ekstrahēšanas gadījumā mācīšanas 

ilustrēšanas vai zinātniskās pētniecības 

nolūkiem, ja vien tiek norādīts avots un 

netiek pārsniegts apmērs, kurā 

izmantošana ir ierobežota īpaši noteiktam 

tādu personu lokam, kas piedalās 

izglītošanas darbībās, neskarot Direktīvā 

[šī direktīva] paredzētos izņēmumus un 

ierobežojumu;” 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  69 

Direktīvas priekšlikums 

17. pants – 1.  punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 96/9/EK 

9. pants – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) Direktīvas 9. pantam pievieno šādu 

punktu: 
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 „(ca) reproducēšanas un ekstrahēšanas 

gadījumā no datubāzes vienīgi 

tekstizraces un datizraces nolūkiem, kā 

paredzēts Direktīvā ... [šī direktīva];” 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  70 

Direktīvas priekšlikums 

17. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2001/29/EK  

5. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) Direktīvas 5. panta 2 punktā 

pievieno šādu apakšpunktu: 

 „(ea) darbu vai citu tiesību objektu 

reproducēšanas gadījumā no vienīgi 

tekstizraces un datizraces nolūkiem, kā 

paredzēts Direktīvā ... [šī direktīva];” 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  71 

Direktīvas priekšlikums 

17. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2001/29/EK  

5. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

“(a) izmantošana tikai mācīšanas 

ilustrēšanas vai zinātniskas pētniecības 

nolūkā, ja vien tiek norādīts avots, ieskaitot 

autora vārdu (ja vien tas nav neiespējami), 

un netiek darīts vairāk, kā attaisno 

īstenojamais nekomerciālais nolūks, 

neskarot Direktīvā [šī direktīva] paredzētos 

izņēmumus un ierobežojumu;"; 

“(a) izmantošana tikai mācīšanas 

ilustrēšana vai zinātniska pētniecība, ja 

vien tiek norādīts avots un netiek 

pārsniegts apmērs, kurā izmantošana ir 

ierobežota īpaši noteiktam tādu personu 

lokam, kas piedalās izglītošanas darbībās, 

neskarot Direktīvā [šī direktīva] paredzētos 

izņēmumus un ierobežojumu;” 

Or. en 
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Grozījums Nr.  72 

Direktīvas priekšlikums 

18. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. 11. punkta noteikumi attiecas arī uz 

preses izdevumiem, kas publicēti pirms 

[21. panta 1. punktā minētais datums]. 

2. 11. punkta noteikumi attiecas arī uz 

preses izdevumiem, kas publicēti pirms ... 

[12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās 

spēkā], bet tikai ciktāl preses publikācijās 

iekļauto darbu izmantošanas notikušas 

pēc [12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās 

spēkā]. 

Or. en 

Pamatojums 

Jauno, ar šo direktīvu noteikto tiesību piemērošanas rezultātā attiecībā uz darbu izmantošanu 

pagātnē tiktu nepamatoti piemēroti jauni tiesību akti, kas nav droši paredzami.  Tomēr šādu 

jaunu tiesību piemērošana attiecībā uz tādu darbu izmantošanu, kas ietverti preses 

publikācijās pat pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā, bet kuri izmantoti pēc šo jauno tiesību 

stāšanās spēkā, ir paredzama un atbilst likuma prasībām. 
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PASKAIDROJUMS 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

 

Piemērošanas joma un mērķis 

 

Ar ierosināto direktīvu risina problēmu, kā nodrošināt autortiesību aizsardzību digitālajā 

vienotajā tirgū. Ir jāapsver vairāki jautājumi, tostarp darbu un citu tiesību objektu, kas ir 

aizsargāti ar autortiesībām, digitālā izmantošana vai pārveidošanas, piemēram, šādu darbu 

digitalizācija, digitālo tehnoloģiju procesu piemērošana šādiem darbiem, piemēram, 

tekstizraces un datizraces piemērošana ar autortiesībām aizsargātu darbu reproducēšanai vai 

ekstrahēšanai, un piekļuves atvieglošana tādiem darbiem, kurus digitālās tehnoloģijas piedāvā 

Eiropas pilsoņiem.   

 

Tiesību īpašnieki saskaras ar vairākām problēmām saistībā ar autortiesībām tirgū, kas 

nepārtraukti mainās atkarībā no lietotāju izturēšanās veida, kas pastāvīgi mainās. Ņemot vērā 

digitālo tehnoloģiju attīstību, uzņēmējdarbības modeļi radošajās un kultūras nozarēs saskaras 

ar līdzīgām problēmām, tādā pat veidā, kā citās nozares. Šīs problēmas sarežģījās, ja tiesību 

īpašnieki saskaras ar grūtībām, arī īstenojot savas tiesības uz darbiem. Grozījumi attiecībā uz 

autortiesībām var radīt nesaskaņas, ja autortiesībām nozīmīgi tiesību akti ir iesaistīti šajās 

problēmas.  

 

Ir gadījumi, kad radošās un kultūras nozares ir reaģējušas uz šādām problēmām un kopā ar 

citiem pakalpojumu sniedzējiem un ieinteresētajām personām radušas tirgus noteiktus 

risinājumus. Risinājumiem jābūt līdzsvarotiem tā, lai nodrošinātu tiesību īpašnieku 

aizsardzību, vienlaikus dodot iespēju citām ieinteresētajām personām izplatīt viņu darbus un 

nodrošinātu, ka tiesību īpašnieku darbi sasniedz patērētājus atšķirīgos veidos. Visas vērtību 

ķēdes jebkurā nozarē ietver daudzas savstarpēji atkarīgas ieinteresētās puses. Likumdevējam 

nebūtu jāiejaucas līgumattiecībās, bet jānodrošina autortiesību respektēšana.  

 

Nevajadzētu uzskatīt, ka darbības, kas attiecas uz autortiesībām analogajā dimensijā, ir 

identiskas digitālajā dimensijā, un ka noteikumi, kas darbojas analogajā dimensijā, darbosies 

digitālajā dimensijā. Saistībā ar autortiesībām uz darbu digitālajā vienotajā tirgū darbības, kas 

attiecas uz autortiesībām analogajā dimensijā, būtu jāreglamentē līdzsvarotā veidā, jo spēkā 

esošie tiesību akti reglamentē darbības, kas attiecas uz autortiesībām analogajā dimensijā. Šīs 

direktīvas papildinošais raksturs attiecībā uz citiem Savienības tiesību aktiem ir atspoguļots ar 

izņēmumiem un ierobežojumiem, licencēšanas nolīgumu procedūrām saistītajos jautājumos 

un precizēšanā attiecībā uz autortiesību piemērojamību digitālajiem lietojumiem.  

 

Efektīvāku digitālā vienotā tirgus un autortiesību šajā tirgū darbība prasa juridisko noteiktību 

un labāku saskaņošanu autortiesību piemērošanā. 

 

Tekstizrace un datizrace 

 

Tekstizrace un datizrace dod iespēju lasīt un analizēt lielus digitāli saglabātas informācijas 

daudzumus, lai varētu iegūt jaunas zināšanas un atklāt jaunas tendences. Lai notiktu 

tekstizrace un datizrace, pirmkārt, ir nepieciešama piekļuve informācijai un tās reproducēšana. 

Tikai pēc tam, kad informācija ir normalizēta, var notikt tās apstrāde, izmantojot tekstizraci 
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un datizraci. Pieņemot, ka piekļuve informācijai ir likumīga, šāda normalizācija ir lietošana, 

ievērojot autortiesības, jo tā ir reproducēšana, mainot informācijas formātu, vai ekstrahēšana 

no datubāzes apstrādājamā formātā. Šis no autortiesību viedokļa nozīmīgais process 

tekstizracē un datizracē tādējādi nav izraces process pats par sevi, kas ir vienkārši 

normalizētas informācijas lasīšana un analīze, bet gan piekļuve informācijai un tās 

normalizēšana tās automatizētas analīzes nolūkā.  

 

Piekļuves procesu ar autortiesībām aizsargātai informācijai jau reglamentē tiesību aktu 

kopums autortiesību jomā. Pieprasītais izņēmums ir nepieciešams, lai risinātu reproducēšanu 

vai ekstrahēšanu, kas veikta normalizēšanas procesa gaitā. Ja tie, kuriem ir likumīga piekļuve 

datiem, normalizē šādus datus reproducēšanas vai ekstrahēšanas nolūkā, izdevējus tas skar 

minimāli. Tomēr, ja izdevēji nodrošina jau normalizētu datu kopas, viņi var prasīt 

kompensāciju, lai segtu normalizēšanas izmaksas.  

 

Pētniecības organizācijām bieži ir grūtības iegūt piekļuvi daudzām zinātniskām publikācijām, 

kas nepieciešamas pētniecībai, izmantojot tekstizraci un datizraci. Pētniecības organizācijām 

var nebūt piekļuves publikācijām, un rezultātā tās nespēj normalizēt datus. Lai veicinātu 

inovāciju un pētniecību, izdevējiem ir pienākums nodrošināt pētniecības organizācijām ar 

normalizētu datu kopām, bet var mēģināt kompensēt normalizēšanas izmaksas. 

 

Būtu jāapskata datu kopu iespējama ļaunprātīga izmantošana, tos lietojot citos nolūkos. 

Tomēr bieži vien pētniecības veikšanai ir svarīgi, lai datu kopas, pamatojoties uz kurām 

izdarīti secinājumi, varētu verificēt. Šim nolūkam dalībvalstīm būtu jānosaka šādu datu kopu 

glabāšanas iespējas, bet piekļuve tām būtu jāierobežo, nepārsniedzot pētniecības verifikāciju. 

 

Darbu un citu tiesību objektu izmantošana digitālā un pārrobežu izglītojošajā darbībā 

 

Izglītība ir process visa mūža garumā. Šis apstāklis nosaka izglītošanas kompetenci arī 

iestādēm, kuras nav tradicionālās skolas. Apmācību programmas piedāvā skolas, 

universitātes, privātas mācību organizācijas, NVO un citas struktūras. Neatkarīgi no tā, kas ir 

izglītības pakalpojumu sniedzējs, materiālu, kas aizsargāti ar autortiesībām, izmantošana 

ilustrēšanai mācību procesā ir jāierobežo, patiešām attiecinot to tikai uz izglītojošām 

darbībām. Dalībvalstīm ir sistēmas, ar kurām atzīst izglītības iestādes un akreditē to studiju 

programmas. Izņēmumam, piemēram, ilustrēšanai mācību vajadzībām, ir jāattiecas uz visām 

formālām mācībām skolās un universitātēs, ja tās ir atzītas vai akreditētas kā izglītības 

iestādes. Tomēr šim izņēmumam būtu jāattiecas arī uz citām izglītības programmām, kuras 

akreditējušas dalībvalstu pārvaldes iestādes. Izņēmums attiecas uz mācīšanu un nevis uz 

mācību iestādēm. Izņēmuma noteikšana attiecībā uz mācību priekšmetu, sasaistot to ar 

mācību uz vietu, kur mācīšana notiek, nav saderīga ar mūžizglītības mērķi. Tādēļ šis 

izņēmums ir tieši saistīts ar „izglītojošām darbībām”, neatkarīgi no strukturālā konteksta. 

Izglītojošas darbības var definēt kā „izglītības procesu, kas notiek vai nu i) kādas iestādes 

telpās, kuru attiecīgā dalībvalsts iestāde atzinusi vai akreditējusi kā izglītības iestādi, vai 

ii) kādas izglītības programmas ietvaros, kuru atzinusi vai akreditējusi attiecīgā dalībvalsts 

iestāde”. Šā izņēmuma izmantošana ir jāierobežo, piešķirot tiem, kas piedalās izglītošanas 

darbībā, piemēram, skolēniem vai studentiem un mācībspēkiem. 

 

Ja mācīšana notiek uz komerciāliem pamatiem, dalībvalstis var noteikt kompensācijas 

pienākumu par materiālu izmantošanu, pat ja mācību kurss ir akreditēts vai atzīts.  
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Dažas dalībvalstis jau ir ieviesušas izņēmumu vai ierobežojumu attiecībā uz ilustrēšanu 

mācīšanas nolūkos, tostarp licences nolīgumu struktūras.  

 

Vairs netirgoti darbi 

 

i. Juridiskā noteiktība 

 

Ierosinātās direktīvas III sadaļas 1. nodaļa attiecas uz vairs netirgotu darbu izmantošanu 

nolūkā stiprināt kultūras mantojuma iestāžu lomu un kultūras mērķi. Tiesiskās noteiktības 

labad ir nepieciešams, lai tiktu saglabāta spēkā esošo Savienības tiesību aktu terminoloģija. Šā 

iemesla dēļ būtu jāparedz tāda pat „kultūras mantojuma iestādes” definīcija, kāda ir noteikta 

Direktīvas par nenosakāmu autortiesību subjektu darbiem 1. un 3. apsvērumā, 1. panta 

1. punktā un 2. panta a) un b) punktā, kā arī Informācijas sabiedrības direktīvas 5. panta 

2. punkta c) apakšpunktā. Vairs netirgotu darbu definīcijai būtu jāatspoguļo diskusijas 

rezultāti starp Komisiju un tiesību īpašniekiem. Juridiskās noteiktības nodrošināšanai ir 

nepieciešama šo definīciju saskanība. Skaidrības labas abas definīcijas būtu jāiekļauj 2. pantā. 

 

ii. Kultūras mantojuma iestāžu kultūras mērķa īstenošana 

 

Mums ir jāsaglabā darbi un citi tiesību objekti, kuri atrodas kultūras mantojuma iestāžu 

pastāvīgajās kolekcijās, kā arī mums ir jāsekmē licencēšana, kas nav ekskluzīva, izmantojot 

kolektīvās pārvaldības organizācijas, lai pavērtu iespēju izplatīšanai ar kultūru saistītiem 

nekomerciāliem mērķiem ar slēgtu un drošu portālu starpniecību. Mums nepieciešams arī rast 

risinājumu attiecībā uz tādiem darbiem un nozarēm, kurās licences nav pieejamas. Tomēr ir 

nepieciešami aizsardzības pasākumi, tostarp ierobežojumi par slēgtu un drošu portālu 

izmantošanu ar kultūru saistītiem nekomerciāliem mērķiem. 

 

iii. Priekšlikumu galvenā uzmanība joprojām pievērsta autoriem  

 

 

Autoriem un tiesību subjektiem ir pievērsta galvenā uzmanība, lai veicinātu kultūras 

mantojuma iestāžu kultūras misijas. Tiem būtu jāiesaistās lēmumu pieņemšanā par to, vai 

licences, kas minētas 7. pantā, ir pieejamas vai nav, un jāiesaista ieinteresēto pušu dialogā 

dalībvalstīs.  

 

Autoriem būtu jāpiešķir tiesības izslēgt savus darbu no licencēm, kas minētas 7. panta 

1. punktā, kā arī no izmantošanas saskaņā ar 2. panta 2. punktu. Licenču un darbību atbilstoši 

7. pantam publicitāte arī nodrošinās autoru labāku aizsardzību.  

 

Tiesības attiecībā uz izdevumiem 

 

Autortiesību risinājumiem jābūt mērķtiecīgiem un skaidri izvērtētiem attiecībā uz to 

nepieciešamību, piemērotību un samērīgumu. Šie risinājumi ietekmē ne tikai tiesību 

īpašniekus, bet arī visas ieinteresētās personas, kas nonāk saskarē ar tiesību īpašnieku 

turējumā esošajām autortiesībām. Preses izdevēji saskaras ar problēmām attiecībā uz 

uzņēmumu un patērētāju paradumu digitalizēšanos. Digitalizācija vienkāršo preses 

publikāciju satura kopēšanu vai atkārtotu izmantošanu. Digitalizācija sekmē arī piekļuvi 

ziņām un presei, nodrošinot lietotājiem atsaucu vai indeksācijas sistēmu daudziem dažādiem 

avotiem. Ir nepieciešams atzīt abu procesu nodalīšanu.  
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Ja trešās personas izmanto digitālu tehnoloģiju ziņu un preses satura kopēšanai un 

pielietošanai, tiek nepārprotami un nesamērīgi negatīvi ietekmētas preses izdevēju finansiālās 

intereses. Tomēr, izmantojot digitālu tehnoloģiju, lai atvieglinātu ziņu un preses meklēšanu, 

ne vienmēr nesamērīgi kaitē preses izdevēju finanšu interesēm, un dažos gadījumos sasaistes 

vai atsaukšanās sistēmas (piemēram, hipersaites) atvieglot lietotāju piekļuvi tiešsaistē 

pieejamajiem ziņu portāliem.  

 

Preses izdevēji ir atkarīgi no to atvasinātajām tiesībām, lai aizsargātu ieguldījumus, kas veikti 

izdevējdarbībā. Ir nepieciešami pasākumi, kas nostiprina preses izdevēju pozīciju, bet šādi 

pasākumi nedrīkst graut citas nozares. Tādējādi preses izdevējiem tiek dotas tiesības savā 

vārda iesniegt prasības tiesā par to tiesību pārkāpumiem, kuras ir viņu preses publikācijās 

iekļauto darbu autoriem, un attiecībā uz šiem izdevējiem tiek prezumēts, ka viņi pārstāv viņu 

preses publikācijā iekļauto darbu tiesību īpašniekus. Šis pasākums ir nepieciešams, atbilstošs 

un samērīgs, jo tas stiprina preses izdevēju tiesības, kas jau ir to rīcībā, un uzlabo to stāvokli 

attiecībā pret personām, kas izmanto citas personas to saturu un tādējādi veicina šādu tiesību 

vērtību.  

 

Ziņu un viedokļu plurālisms un plaša piekļuve šīm ziņām un viedokļiem ir svarīgi 

publiskajām debatēm modernā demokrātiskā sabiedrībā. Nekomerciāla apmaiņa ar ziņām un 

viedokļiem ir nepieciešama līdzīgā veidā.  

 

Tā kā šis tiesiskais statuss attiecībā uz preses izdevējiem ir jauns, tas būtu pret tiesiskuma un 

tiesiskās noteiktības interesēm piešķirt tiesības saistībā ar lietojumiem, kas notikuši pagātnē.  

Tomēr ir atbilstoši piemērot šādu jaunu tiesību pēc šīs direktīvas piemērošanas datuma 

attiecībā uz tādu darbu izmantošanu, kas ietverti preses publikācijās pirms šā datuma. 

 

Daži aizsargātu saturu izmantošanas veidi tiešsaistes pakalpojumos 

 

i. Atsauces iekļaušana 1. pantā uz Direktīvu 2000/13/EK 

 

Ierosinātās direktīvas 13. pantu piemēro informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem, 

un tas attiecas uz viņu pienākumiem, īstenojot līgumus ar tiesību īpašniekiem par to darbu 

izmantošanu, kas aizsargāti ar autortiesībām. Tādējādi ar 13. pantu papildina Direktīvu par 

elektronisko tirdzniecību (2000/13/EK). Tādēļ Juridiskās skaidrības un noteiktības 

nodrošināšana prasa, ka šajā direktīva būt norādīta tās saistība ar Direktīvu 2000/13/EK, 

noradot atsauci uz minēto direktīvu 1. panta 2. punktā. 

 

ii. Priekšlikuma 13. pantā paredzētā skaidrība un juridiskā noteiktība 

 

Platformu atbildība jau ir paredzēta ar Direktīvu 200/31/EK. Ar šā priekšlikuma 13. pantu tiek 

papildināti tādi noteikumi, lai ar to mēģinātu nodrošināt starp tiešsaistes pakalpojumu 

sniedzējiem un tiesību īpašniekiem par darbu izmantošanu noslēgto nolīgumu efektīvu 

īstenošanu. Ar tiesību aktu skaidri jānosaka, kuriem tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem to 

piemēro. Skaidrības un juridiskās noteiktības nolūkā nepieciešams izmantot tādu pašu 

klasifikāciju, kādu izmanto pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar Direktīvu 2000/13/EK.  

 

Nolīgumus, kas noslēgti starp pakalpojumu sniedzējiem un tiesību īpašniekiem, var īstenot, 

izmantojot tehnoloģiju, bet to darot, jāievēro autortiesību acquis kopumā —  
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 gan tiesības saskaņā ar autortiesībām, gan autortiesību izņēmumi un ierobežojumi. Šai 

īstenošanai ir nepieciešams pareizi identificēt, ka darbi patiešām ir paša tiesību īpašnieka 

darbi vai tādi, kuriem piešķirta licence. Attiecīgi, kamēr pakalpojumu sniedzēji ir atbildīgi par 

tehnoloģiju, saglabājas tiesību īpašnieku atbildība par savu tiesību aizstāvēšanu attiecībā uz 

darbiem. 

 

Pakalpojumu sniedzēju veikta īstenošana un tiesību īpašnieku pārvaldītas tiesības ir saistītas. 

Mums ir nepieciešama pārredzamība, lai nodrošinātu, ka tiesību īpašnieki var efektīvi 

pārvaldīt savas tiesības, kas prasa informācijas sniegšanu par izmantotajiem tehnoloģiskajiem 

pasākumiem un to precizitāti. 

 

Ir svarīgi precīzi konstatēt lietotāja lejuplādēto saturu, uz kuru attiecas izņēmumi no 

autortiesībām vai to ierobežojumi. Šādu izņēmumu un ierobežojumu nepārtrauktai 

izmantošanai, kuru pamatā ir sabiedrības intereses, ir nepieciešama efektīva saziņai starp 

lietotājiem un tiesību īpašniekiem.  

 

Šādu saistību piemērošana tikai platformām, kuras apstrādā liela apjoma informāciju, radītu 

nenoteiktību, jo nav verificējama veida, kā definēt „lielu apjomu”, paturot prātā, ka pat 

jaundibinātiem uzņēmumiem var būt nepieciešami datu lieli apjomi, lai tie piedalītos un dotu 

ieguldījumu digitālajā ekonomikā. 

 

Taisnīga atlīdzība līgumos ar autoriem un izpildītājiem  

 

Vērtību ķēdēs parasti ir iesaistīti ar vairākas ieinteresētās puses, bet visu ieguldījumu vai 

materiālu izcelsme ir autoru un izpildītāju radošās spējas. Visas ieinteresētās puses cenšas 

panākt plašāku piekļuvi līgumattiecībām, bet vislielākās problēmas autoriem un izpildītājiem 

rodas, nodrošinot taisnīgu atlīdzību par savu darbu un izpildījumu izmantošanu no tiem, kam 

viņi ir izsnieguši licences vai nodevuši savas tiesības.  

 

Četri šādi pasākumi nodrošinātu stabilāku pamatu autoru un izpildītāju darbam: i) autoru un 

izpildītāju tiesību uz taisnīgu atalgojumu deklarēšana, ii) uzlabota pārredzamība, iii) līgumu 

korekcijas mehānismi un iv) tiesiskās aizsardzības lielāka pieejamība.  

 

Katram no šiem pasākumiem vajadzīga līdzsvarota īstenošanai, lai nodrošinātu, ka citiem 

tiesību īpašniekiem netiek radīti nesamērīgi šķēršļi. Tāpēc, kaut arī tiesības uz taisnīgu 

atlīdzību autoriem un izpildītājiem netiek apšaubītas, citu grozījumu mērķis ir nodrošināt 

skaidrību un juridisko noteiktību. Autoriem un izpildītājiem piešķir labāku pārstāvību 

autortiesību atzīšanai vai īstenošanai saskaņā ar šīs direktīvas14., 15. un 16. pantu. 
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PIELIKUMS. JURIDISKAS UN FIZISKAS PERSONAS, 
KAS SNIEGUŠAS REFERENTEI ZIŅOJUMA SAGATAVOŠANAI NODERĪGU 

INFORMĀCIJU 

 

Šis saraksts ir sagatavots pilnīgi brīvprātīgi, un par to ir atbildīga tikai referente. Strādājot pie 

ziņojuma projekta, referente saņēma noderīgu informāciju no šīm juridiskajām un fiziskajām 

personām: 

Struktūra un/vai persona 

1. British Academy of Songwriters, Composers and Authors 

2. Kennisland 

3. Mediaset 

4. UK Music Publisher Association 

5. C4C (Copyright for Creativity)  

6. ICMO-CIEM (International Confederation of Music  Publishers) 

7. Music Sales Limited (The Music Sales Group) 

8. IAO Music (International Artist Organisation of Music) 

9. Suomen Musiikkikustantajat ry (Finnish Music Publishers Association) 

10. 21st Century Fox 

11. EVARTIST (European Visual Artists) 

12. VIVENDI Group 

13. CANAL+ 

14. Time Warner Europe 

15. Cable Europe 

16. GESAC (European Grouping of Societies of Authors and Composers) 

17. IFFRO (International Federation of Reproductive Rights Organisation) 

18. Federation of European Publishers 

19. Association of Commercial Television (ACT) 

20. SAS 

21. Motion Picture Association 
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22. Universal Music Group  

23. Sony  

24. SKY 

25. IFPI 

26. AEPO-ARTIS (Association of Performers‘ Organisation) 

27. SoundCloud 

28. ISFE (Interactive Software Federation) 

29. PRS for Music 

30. Conference of European National Librarians    

31. Max Planck Institute 

32. Reading & Writing Foundation 

33. Google 

34. KREAB 

35. Wikimedia 

36. RELXgroup 

37. Netflix 

38. Communia Association 

39. Modern Poland Foundation 

40. News Media Europe 

41. National Writers Union (US member organisation of IFFRO) 

42. Mozilla 

43. European Publishers Council 

44. European Newspaper Publishers‘ Association 

45. European Magazine Media Association 

46. Axel Springer 

47. Italiana Editrice 

48. BEUC (The European Consumer Organisation) 
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49. LIBER Europe 

50. International Association of STM Publishers 

51. YouTube 

52. Open Forum Europe 

53. EBay 

54. Permanent Representation of France to the EU 

55. Ministere de la Culture et Communication (France) 

56. Civil Society Europe 

57. Springer Nature 

58. BusinessEurope 

59. FEDIL (Luxembourgish Business Federation) 

60. RTL Group 

61. European Composer and Songwriter Alliance (ECSA) 

62. League of European Research Universities (LERU)  

63. Science Europe and the European Universities Association (EUA) 

64. European Writers‘ Council (EWC) 

65. ISFE – Representing the European Videogame Industry 

66. UK Representation to the EU  

67. Louis Vuitton Moet Hennessy 

68. DIGITALEUROPE 

69. SAA Authors 

70. European Alliance of News Agencies 

71. SACEM 

72. EGMONT 

73. HUBERT BURDA Media 

74. Bertelsmann 

75. Thomson Reuters 
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76. Ringier 

77. Sanoma Corporation 

78. Guardian Media Group 

79. IMPRESA, Portugal 

80. AmCham EU 

81. Federation of European Journalists 

82. ZAPA- Union of Audiovisual Authors and Producers 

83. Polish Filmmakers Association  

84. IMPALA 

85. EVA - European Visual Artists  

86. Amazon Europe Core SARL 

87. Avisa EU 

88. Getty Images 

89. European Digital Rights (EDRi) 

90. European Digital Media Association (EDIMA) 

91. EUROPEANA 

92. Audible Magic 

93. CEPIC –Centre of the Picture Agency 

94. EUROIspa  

95. N-square Consulting 

96. eco –Association of the Internet Industry 

97. NewsNow Publishing Limited  

98. MICROSOFT 

99. ZDF German Television 

100. MICROSOFT 

101. YAHOO! 

102. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 
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103. Deutscher Journalisten-Verband 

104. Centrum Cyfrowe 

 

 

 


