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ĪSS PAMATOJUMS

LIBE komitejas atzinuma projektā galvenā uzmanība ir pievērsta direktīvas 13. pantam un 
attiecīgajiem apsvērumiem. 

Tā kā LIBE komiteja ir atbildīga par pamattiesību un brīvību aizsardzību un tiesību aktiem, 
kas reglamentē personas datu aizsardzību, kas ir atzīta Eiropas Savienības Hartā, šis atzinuma 
projekts atbilst mērķim nodrošināt, ka visi pieņemtie risinājumi šajā tiesību aktā atbildīs 
Pamattiesību hartai. 

Atzinuma projektā sniegti skaidrojumi par to, uz kuriem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējiem šis pants attieksies. Informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzējiem, kas veic izziņošanas sabiedrībai darbību un aktīvi un tiešā veidā ļauj lietotājiem 
augšupielādēt darbus, padarot tos pieejamus sabiedrībai un popularizējot tos, ir jāslēdz 
licencēšanas līgumi ar tiesību īpašniekiem. Uz tie informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzējiem, kas sniedz tikai tehniskas, automātiskas un pasīvas dabas pakalpojumus, šie 
noteikumi neattiecas. 13. pantā arī uzsvērts, ka šie noteikumi neattiecas arī uz tiem 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri var pretendēt uz atbrīvojumu saskaņā ar Direktīvu 
2000/31/EK.

Lai īstenotu licencēšanas nolīgumus, pakalpojumu sniedzēji veic atbilstīgus un samērīgus 
pasākumus. Tehnoloģiskās neitralitātes labad un ņemot vērā MVU un jaunuzņēmumu 
tehniskās iespējas, atzinuma projektā tiek runāts par „atbilstīgiem un samērīgiem 
pasākumiem”, jo tas ir plašāks jēdziens, kas var ietvert tehnoloģijas un/vai citus pasākumus. 
Šāda pieeja nodrošina arī tehnoloģisko neitralitāti. Visiem pasākumiem, ko piemēro, ir 
jāievēro pamattiesības un Direktīvas 2000/31/EK 15. pants.

Lai īstenotu licencēšanas nolīgumus, atzinuma projektā ir uzsvērts, ka ir nepieciešama 
sadarbība starp pakalpojumu sniedzējiem un tiesību īpašniekiem. Sīkāka informācija par šo 
sadarbību bija iekļauta atzinuma projektā. Tiesību īpašnieki precīzi norāda informācijas 
sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem darbus vai citus tiesību objektus, uz kuriem tiem ir 
autortiesības. Informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēji informē tiesību īpašniekus par 
veiktajiem pasākumiem un to funkcionēšanas precizitāti.

Dalībvalstis nodrošina, ka pakalpojuma sniedzēji sadarbībā ar tiesību īpašniekiem izveido 
sūdzību izskatīšanas mehānismu lietotājiem, kuri pretendē uz tiesībām izmantot aizsargātu 
darbu vai vēlas panākt atkāpi saistībā ar aizsargāta darba izmantošanas tiesībām. Dalībvalstis 
arī nodrošina lietotājiem tiesiskās aizsardzības mehānismu.

Lai nodrošinātu, ka, nosakot paraugpraksi attiecībā uz nolīgumu īstenošanu, lietotāju 
viedoklis tiek ņemts vērā, lietotāju pārstāvjiem ir ļauts piedalīties dialogā ar visām 
iesaistītajām ieinteresētajām personām.

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums – 1. punkts

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/EK3 14. pantā paredzētais 
atbrīvojums no atbildības.

Ja informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēji lietotājiem piedāvā satura 
glabāšanas pakalpojumus un piešķir 
sabiedrībai piekļuvi saturam un ja šāda 
darbība uzskatāma par publiskošanu un 
nav tikai tehniska, automātiska un pasīva, 
tiem vajadzētu būt pienākumam ar tiesību 
īpašniekiem slēgt licencēšanas nolīgumus
par darbiem vai citiem tiesību objektiem, 
kas ir aizsargāti ar autortiesībām, ja vien 
uz tiem neattiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2000/31/EK34

paredzētie atbrīvojumi.

__________________ __________________

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.).

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz 14. pantu nepieciešams 
verificēt, vai pakalpojumu sniedzējam ir 
aktīva loma, tostarp vai tas optimizē 
augšupielādēto darbu vai citu tiesību aktu 
pasniegšanu vai tos reklamē, neatkarīgi 
no tā, kāda veida līdzekļus šīm darbībām 
izmanto.

svītrots

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pretendēt uz atbrīvojumu no 
atbildības, kas paredzēts 
Direktīvas 2000/31/EK 14. pantā, 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzējiem, saņemot paziņojumu vai 
uzzinot, ka darbs, uz kuru attiecas 
autortiesību un blakustiesības, tiek 
izmantots neatļautā veidā, ir pienākums 
rīkoties ātri, lai izņemtu šādu saturu vai 
noslēgtu licencēšanas ar attiecīgajiem 
tiesību īpašniekiem nolīgumu ar 
taisnīgiem un saprātīgiem noteikumiem. 
Lai nepieļautu paziņošanas vai lietošanas 
ierobežošanas nepareizu vai ļaunprātīgu 
izmantošanu un nepieļautu izņēmumus 
no autortiesību likumu piemērošanas, kā 
arī aizsargātu informācijas un vārda 
brīvību, informācijas sabiedrības 
pakalpojumu lietotājiem vajadzētu būt 
pieejamiem efektīviem un ātriem tiesiskās 
aizsardzības un sūdzību iesniegšanas 
mehānismiem.

Pamatojums

Papildinājuma nolūks ir pievienot nepārprotami norādīt, kādi pasākumi interneta 
pakalpojumu sniedzējiem jāveic, saņemot paziņojumu par autortiesību pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums – 3. punkts

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 

Lai nodrošinātu jebkāda licencēšanas 
nolīguma funkcionēšanu, informācijas 
sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem, kas 
aktīvi un tieši ļauj lietotājiem 
augšupielādēt, publiskot un popularizēt 
darbus, būtu jāveic atbilstīgi un samērīgi 
pasākumi, kas nodrošinātu darbu vai citu 
tiesību objektu aizsardzību. Šādiem 
pasākumiem būtu jāatbilst Eiropas 
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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.

Savienības Pamattiesību hartai, un tie 
nedrīkstētu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējiem uzlikt vispārēju 
pienākumu atbilstoši Direktīvas 
2000/31/EK 15. pantam pārraudzīt 
informāciju, ko tie pārraida vai glabā.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu pasākumu īstenošanā būtiska ir 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēju un tiesību īpašnieku sadarbība. 
Tiesību īpašniekiem būtu informācijas 
sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem 
precīzi jānorāda darbi vai citi tiesību 
objekti, uz kuriem pēc to ieskatiem tiem ir 
autortiesības. Tiesību īpašniekiem būtu 
jāsaglabā atbildība par trešo pušu 
pieprasījumiem attiecībā uz darbiem, 
kurus, īstenojot jebkādu vienošanos, kas 
panākta ar informācijas sabiedrības 
pakalpojuma sniedzēju, tie būtu noteikuši 
par saviem darbiem.

Grozījums Nr. 6

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 

svītrots
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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.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
IV sadaļa – 2. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Daži veidi, kā aizsargātu saturu izmanto 
tiešsaistes pakalpojumos

Daži veidi, kā aizsargātu saturu izmanto 
tiešsaistē

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizsargāta satura izmantošana, ko veic 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēji, kuri lielā apjomā glabā savu 
lietotāju augšupielādētus darbus un citus 
tiesību objektus un dod tiem piekļuvi

Aizsargāta satura izmantošana, ko veic 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēji, kuri glabā darbus un citus tiesību 
objektus un dod tiem piekļuvi

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
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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. Ja informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzēji lietotājiem piedāvā 
satura glabāšanas pakalpojumus un 
piešķir sabiedrībai piekļuvi saturam un ja 
šāda darbība neatbilst Direktīvā 
2000/31/EK paredzētajiem atbrīvojumiem
no atbildības, tie veic pienācīgus un 
samērīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
funkcionē ar tiesību īpašniekiem slēgtie 
licencēšanas nolīgumi. Šādu nolīgumu 
īstenošanā ievēro lietotāju pamattiesības, 
un tie informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējiem neuzliek 
vispārēju pienākumu atbilstoši Direktīvas 
2000/31/EK 15. pantam pārraudzīt 
informāciju, ko tie pārraida vai glabā.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nodrošinātu licencēšanas 
nolīgumu funkcionēšanu, kā minēts 
1. punktā, informācijas sabiedrības 
pakalpojumi sniedzēji un tiesību īpašnieki 
savstarpēji sadarbojas. Tiesību īpašnieki 
precīzi norāda informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējiem darbus vai citus 
tiesību objektus, uz kuriem tiem ir 
autortiesības. Informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzēji informē tiesību 
īpašniekus par veiktajiem pasākumiem un 
to darbības precizitāti, kā arī attiecīgos 
gadījumos ziņo par darbu un citu tiesību 
objektu izmantošanu.
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Grozījums Nr. 11

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.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā 
minētie pakalpojumu sniedzēji sadarbībā 
ar tiesību īpašniekiem ievieš sūdzību
mehānismus, kas lietotājiem ir pieejami 
gadījumos, kad ir strīdi par 1. punktā 
minēto licencēšanas nolīgumu īstenošanu.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
lietotājiem ir piekļuve tiesai vai citai 
kompetentai iestādei, lai viņi varētu 
aizstāvēt savas tiesības uz izmantošanu 
saskaņā ar izņēmumu un ierobežojumu 
un apstrīdēt jebkādus ierobežojošus 
pasākumus, par kuriem panākta 
vienošanās saskaņā ar 3. punktu.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

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 1. punktā 
minētajiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējiem, lietotāju 
pārstāvjiem un tiesību īpašniekiem, kurā 
tiek definēta labākā prakse, kā īstenot 1. 
punktu. Veiktie pasākumi ir pienācīgi un 
samērīgi un cita starpā ņem vērā 
pakalpojumu dabu, tehnoloģiju pieejamību 



PE604.830v02-00 10/12 AD\1133668LV.docx

LV

un to rezultativitāti tehnoloģiskās attīstības 
gaismā.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Hipersaites ievietošana uz jau 
publiski pieejamu saturu nav uzskatāma 
par šā avota satura publiskošanu, ja 
hipersaite ietver tikai tādu informāciju, 
kas vajadzīga avota satura atrašanai 
un/vai pieprasīšanai.
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