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Grozījums Nr. 1
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Amelia Andersdotter

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka tiešsaistes tirgus 
sadrumstalotība, ko raksturo, piemēram, 
tehnoloģiju barjeras, licencēšanas 
procedūru sarežģītība, atšķirības apmaksas 
metodēs, kultūru un valodu atšķirības 
starp dalībvalstīm un dažu precēm un 
pakalpojumiem piemērojamu nodokļu 
variācijas, rada nepieciešamību pēc 
pārskatāmas, elastīgas un saskaņotas 
Eiropas līmeņa pieejas, lai virzītos uz 
digitālu vienoto tirgu; uzsver, ka visos 
piedāvātajos pasākumos jāņem vērā 
administratīvā sloga un darījumu izmaksu 
samazinājums par satura licencēšanu;

1. atzīst tiešsaistes tirgus sadrumstalotību, 
ko raksturo, piemēram, tehnoloģiju 
barjeras, licencēšanas procedūru 
sarežģītība, atšķirības apmaksas metodēs, 
tādu būtisku elementu savietojamības 
trūkums kā e-paraksts un dažu precēm un 
pakalpojumiem piemērojamu nodokļu 
variācijas; uzskata, ka šī situācija rada
patiesu nepieciešamību pēc pārskatāmas, 
elastīgas un saskaņotas Eiropas līmeņa 
pieejas, lai virzītos uz digitālu vienoto 
tirgu; uzsver, ka visos piedāvātajos 
pasākumos jāņem vērā administratīvā sloga 
un darījumu izmaksu samazinājums par 
satura licencēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Henri Weber

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka tiešsaistes tirgus 
sadrumstalotība, ko raksturo, piemēram, 
tehnoloģiju barjeras, licencēšanas 
procedūru sarežģītība, atšķirības apmaksas 
metodēs, kultūru un valodu atšķirības starp 
dalībvalstīm un dažu precēm un 
pakalpojumiem piemērojamu nodokļu 
variācijas, rada nepieciešamību pēc 
pārskatāmas, elastīgas un saskaņotas 
Eiropas līmeņa pieejas, lai virzītos uz 
digitālu vienoto tirgu; uzsver, ka visos 

1. uzskata, ka tiešsaistes tirgus 
sadrumstalotība, ko raksturo, piemēram, 
tehnoloģiju barjeras, licencēšanas 
procedūru sarežģītība, atšķirības apmaksas
metodēs, kultūru un valodu atšķirības starp 
dalībvalstīm un dažu precēm un 
pakalpojumiem piemērojamu nodokļu, 
tostarp PVN likmju, variācijas, rada 
nepieciešamību pēc pārskatāmas, elastīgas 
un saskaņotas Eiropas līmeņa pieejas, lai 
virzītos uz digitālu vienoto tirgu; uzsver, ka 
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piedāvātajos pasākumos jāņem vērā 
administratīvā sloga un darījumu izmaksu 
samazinājums par satura licencēšanu;

visos piedāvātajos pasākumos jāņem vērā 
administratīvā sloga un darījumu izmaksu 
samazinājums par satura licencēšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Jens Rohde

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka audiovizuālo un citu ar 
autortiesībām aizsargātu kultūras 
materiālu pirātisms un nelegāla 
izplatīšana tiešsaistē pastāvēs tik ilgi, 
kamēr Eiropas politikas veidotāji un 
nozares pārstāvji pielāgosies mainīgajiem 
apstākļiem, pieņemot pasākumus, kas 
veicina tādu plaši un viegli pieejamu
legālu platformu izveidi, kurās pēc 
pieprasījuma ir pieejami kultūras 
materiāli; tomēr atzīst, ka pirātisma 
problēma ir aktuāla arī gadījumos, kad
pastāv likumīgas alternatīvas, un tāpēc, 
nodrošinot ar autortiesībām aizsargātu 
kultūras materiālu legālu pieejamību
tiešsaistē, ir jāuzlabo arī autortiesību 
īstenošana tiešsaistē, pilnībā ievērojot
pamattiesības, jo īpaši informācijas un 
vārda brīvību, personas datu aizsardzību 
un tiesības uz privāto dzīvi, kā arī
principu, kas neparedz atbildību par 
publicēto materiālu saturu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver arvien pieaugošo vajadzību 
veicināt legāli pieejama un pievilcīga 
tiešsaistes piedāvājuma izveidi un 
inovāciju un tādējādi jaunām izplatīšanas 
metodēm būtisko elastīgumu, lai radītu 
apstākļus jauna uzņēmējdarbības modeļa 
attīstībai; uzsver, ka šis legāli pieejamais
un pievilcīgais tiešsaistes piedāvājums ir 
jāveido, pamatojoties uz visaptverošu ES 
līmeņa pieeju, kuras īstenošanā iesaistās
visas ieinteresētās puses; šim jaunajam
legāli pieejamajam tiešsaistes 
piedāvājumam ne tikai jāveicina 
mākslinieciskā jaunrade un jāaizstāv
darbu autoru intereses, bet tikpat lielā 
mērā arī jānodrošina sabiedrībai pēc 
iespējas plašāka pieeja audiovizuālo 
darbu izplatīšanai tiešsaistē ES;

Or. ro

Grozījums Nr. 5
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka digitālajiem
pakalpojumiem, piemēram, video 
straumēšanas pakalpojumiem, būtu jābūt 
pieejamiem visiem ES iedzīvotājiem 
neatkarīgi no dalībvalsts, kurā tie dzīvo; 
aicina Komisiju pieprasīt, lai Eiropas 
digitālo pakalpojumu uzņēmumi atceļ 
ģeogrāfiskās kontroles pasākumus 
(piemēram, IP adrešu bloķēšanu) visā ES
un atļauj iegādāties digitālos 
pakalpojumus ārpus izcelsmes dalībvalsts; 
lūdz Komisiju izstrādāt analīzi par Kabeļu 
un satelītu direktīvas1 piemērošanu 
digitālajai izplatīšanai;
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__________________
1 Direktīva 93/83/EEK

Or. en

Grozījums Nr. 6
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka būtu jāvienkāršo 
licencēšanas procedūras, lai varētu 
pilnībā izmantot jauno iespēju sniegtās 
priekšrocības, vienlaikus nodrošinot 
līdzsvarotu tiesību aizsardzības sistēmu, 
kurā ir ņemtas vērā gan darbu autoru, 
gan patērētāju intereses;

Or. lt

Grozījums Nr. 7
Ivo Belet

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzstāj, lai visos ierosinātajos 
pasākumos tiktu ņemtas vērā nozares 
īpatnības un dažādu ieinteresēto pušu 
intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Lena Kolarska-Bobińska
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Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b lūdz Komisiju nākt klajā ar analīzi par 
to, vai savstarpējas atzīšanas principu 
digitālajām precēm varētu piemērot tāpat 
kā fiziskajām precēm; uzskata, ka 
digitālajām precēm būtu jābūt pieejamām 
visiem ES iedzīvotājiem neatkarīgi no 
viņu dzīvesvietas vai izcelsmes dalībvalsts;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka lielāka uzmanība jāpievērš 
tiešsaistes izplatīšanas platformu drošības 
uzlabošanai, ietverot tiešsaistes 
maksājumus, un tam, lai apkarotu plaši 
izplatītos autortiesību pārkāpumus
tiešsaistē audiovizuālajā nozarē; iesaka 
visaptverošu pieeju ES līmenī, kas 
nozīmētu arī ciešāku sadarbību starp 
tiesību turētājiem, tiešsaistes izplatīšanas 
platformām, interneta pakalpojumu 
sniedzējiem, tiesu un tiesībaizsardzības 
iestādēm;

2. uzskata, ka lielāka uzmanība jāpievērš 
tiešsaistes izplatīšanas platformu drošības 
uzlabošanai, ietverot tiešsaistes 
maksājumus, un centieniem rast 
alternatīvas autortiesību pārkāpumiem
tiešsaistē audiovizuālajā nozarē; iesaka 
visaptverošu pieeju ES līmenī, kas 
nozīmētu arī ciešāku sadarbību starp 
tiesību turētājiem, legālajām tiešsaistes 
izplatīšanas platformām un interneta 
pakalpojumu sniedzējiem nolūkā veicināt 
lietotājdraudzīgu un konkurētspējīgu 
piekļuvi audiovizuālajiem materiāliem;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Amelia Andersdotter

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka lielāka uzmanība jāpievērš 
tiešsaistes izplatīšanas platformu drošības 
uzlabošanai, ietverot tiešsaistes 
maksājumus, un tam, lai apkarotu plaši 
izplatītos autortiesību pārkāpumus 
tiešsaistē audiovizuālajā nozarē; iesaka 
visaptverošu pieeju ES līmenī, kas 
nozīmētu arī ciešāku sadarbību starp 
tiesību turētājiem, tiešsaistes izplatīšanas 
platformām, interneta pakalpojumu 
sniedzējiem, tiesu un tiesībaizsardzības 
iestādēm;

2. uzskata, ka lielāka uzmanība jāpievērš 
tiešsaistes izplatīšanas platformu drošības 
uzlabošanai, ietverot tiešsaistes 
maksājumus, un iesaka visaptverošu pieeju 
ES līmenī, kas nozīmētu arī ciešāku 
sadarbību starp tiesību turētājiem, 
tiešsaistes izplatīšanas platformām un
interneta pakalpojumu sniedzējiem nolūkā 
veicināt lietotājdraudzīgu un 
konkurētspējīgu piekļuvi 
audiovizuālajiem materiāliem;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Ivo Belet

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka mērķi izveidot ilgtspējīgu 
tiešsaistes tirgu audiovizuālo darbu jomā 
var sasniegt, galveno uzmanību 
audiovizuālajā nozarē pievēršot
kvalitatīvu tiešsaistes materiālu vieglai 
pieejamībai;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atbalsta tāda tiesiskā regulējuma 
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izstrādi, kas atvieglotu nenosakāmu 
autortiesību darbu digitalizāciju un 
pārrobežu izplatīšanu digitālajā vienotajā 
tirgū; šis pasākums ir arī viens no 
pamatpasākumiem Eiropas digitalizācijas 
programmā, kas ir daļa no stratēģijas 
„Eiropa 2020”;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b atgādina tiešsaistes bibliotēkas 
Europeana svarīgo nozīmi un uzskata, ka
dalībvalstīm un kultūras iestādēm būtu 
jāpievērš lielāka uzmanība tajā pieejamo 
materiālu klāstam un tās redzamībai;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c pieprasa ņemt vērā tīkla neitralitātes 
principu, lai likvidētu piekļuves 
ierobežojumus noteiktiem materiāliem, 
tīmekļa vietnēm, platformām, 
tehnoloģijām vai saziņas līdzekļiem un 
tādējādi aizsargātu visu iedzīvotāju 
tiesības brīvi piekļūt tiešsaistē izplatītiem 
audiovizuālajiem darbiem, kā arī
aizsargātu konkurenci tirgū;
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Or. en

Grozījums Nr. 15
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d uzsver, ka digitālā plaisa starp ES 
dalībvalstīm vai reģioniem būtiski kavē 
digitālā vienotā tirgus izveidi; tāpēc aicina 
paplašināt platjoslas interneta pieejamību 
visā ES, lai uzlabotu piekļuvi tiešsaistes 
pakalpojumiem un jaunām tehnoloģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
2.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.e uzskata, ka kultūras resursu 
digitalizācija un saglabāšana, kā arī to 
uzlabota pieejamība, piedāvā milzīgas 
iespējas ekonomikas un sociālajā jomā un 
ir būtisks priekšnosacījums Eiropas 
kultūras un radošo spēju turpmākai 
attīstībai un lielākam rūpniecības 
potenciālam šajā jomā. Tāpēc atbalsta 
Komisijas 2011. gada 27. oktobra 
Ieteikumu par kultūras materiālu 
digitalizāciju, pieejamību tiešsaistē un 
digitālu saglabāšanu, kā arī priekšlikumu 
izstrādāt mūsdienīgu pasākumu kopumu 
šajā jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Maria Badia i Cutchet

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina nepieciešamību nodrošināt 
pienācīgu atlīdzību tiesību turētājiem par 
audiovizuālo materiālu izplatīšanu 
tiešsaistē, taču uzskata, ka nepieciešami 
visaptveroši pētījumi Eiropas līmenī, lai 
noteiktu, kur ir problēmas, un rastu 
skaidrus un efektīvus mehānismus to 
risināšanai;

3. atgādina nepieciešamību nodrošināt 
pienācīgu atlīdzību tiesību turētājiem par 
audiovizuālo materiālu izplatīšanu 
tiešsaistē, lai veicinātu māksliniecisko 
jaunradi, un uzskata, ka nepieciešami 
visaptveroši pētījumi Eiropas līmenī, lai 
noteiktu, kur ir problēmas, un rastu 
skaidrus, efektīvus un atbilstošus
mehānismus to risināšanai; uzsver, ka 
Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB) 
ir piemērotākā Eiropas iestāde šo 
pētījumu veikšanai, jo šīs darbības nesen 
tika iekļautas tā kompetencē; arī uzskata, 
ka tiesību turētāju tiesības ir jānodrošina 
tā, lai labumu no kultūras materiālu un 
zināšanu apmaiņas un izplatīšanas 
tiešsaistē gūtu arī pilsoniskā sabiedrība;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Henri Weber

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina nepieciešamību nodrošināt 
pienācīgu atlīdzību tiesību turētājiem par 
audiovizuālo materiālu izplatīšanu 
tiešsaistē, taču uzskata, ka nepieciešami 
visaptveroši pētījumi Eiropas līmenī, lai 
noteiktu, kur ir problēmas, un rastu 
skaidrus un efektīvus mehānismus to 
risināšanai;

3. atgādina nepieciešamību nodrošināt 
pienācīgu atlīdzību tiesību turētājiem par 
audiovizuālo materiālu izplatīšanu 
tiešsaistē; norāda, ka, neraugoties uz to, 
ka šīs tiesības Eiropas līmenī ir atzītas 
kopš 2001. gada, lielākajā daļā dalībvalstu 
autori nesaņem atlīdzību par viņu darbu 
izplatīšanu tiešsaistē; uzskata, ka tāpēc
Eiropas līmenī būtu jāīsteno apspriedes ar 
visām nozares ieinteresētajām pusēm, lai 
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rastu atbilstošas iespējas nodrošināt 
tiesības uz taisnīgu atlīdzību, piemēram,
nosakot, ka autortiesību aģentūras 
piemēro platformām autortiesību nodevu;

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Jens Rohde

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina nepieciešamību nodrošināt 
pienācīgu atlīdzību tiesību turētājiem par
audiovizuālo materiālu izplatīšanu
tiešsaistē, taču uzskata, ka nepieciešami 
visaptveroši pētījumi Eiropas līmenī, lai 
noteiktu, kur ir problēmas, un rastu 
skaidrus un efektīvus mehānismus to
risināšanai;

3. atgādina nepieciešamību nodrošināt
līdzsvaru starp pienācīgu atlīdzību tiesību 
turētājiem un vajadzību pēc būtiski 
vienkāršotām licencēšanas procedūrām
audiovizuālo materiālu tiešsaistes 
izplatīšanas jomā; atbalsta turpmāku 
pētījumu veikšanu Eiropas līmenī, ja tas 
nepieciešams attiecībā uz konkrētām 
problēmām, par kurām Komisijai vēl nav 
pietiekamu zināšanu, lai rastu skaidrus un 
efektīvus mehānismus šo problēmu
risināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Ivo Belet

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina nepieciešamību nodrošināt 
pienācīgu atlīdzību tiesību turētājiem par 
audiovizuālo materiālu izplatīšanu 
tiešsaistē, taču uzskata, ka nepieciešami 
visaptveroši pētījumi Eiropas līmenī, lai 
noteiktu, kur ir problēmas, un rastu 

3. atgādina nepieciešamību nodrošināt 
pienācīgu un taisnīgu atlīdzību visiem 
tiesību turētājiem par audiovizuālo 
materiālu izplatīšanu tiešsaistē; aicina 
Komisiju veicināt uz augšupēju pieeju 
balstītu risinājumu rašanu sadarbībā ar 
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skaidrus un efektīvus mehānismus to 
risināšanai;

visām ieinteresētajām pusēm; vajadzības 
gadījumā tos papildinot ar ES tiesību 
aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina nepieciešamību nodrošināt 
pienācīgu atlīdzību tiesību turētājiem par 
audiovizuālo materiālu izplatīšanu 
tiešsaistē, taču uzskata, ka nepieciešami 
visaptveroši pētījumi Eiropas līmenī, lai 
noteiktu, kur ir problēmas, un rastu 
skaidrus un efektīvus mehānismus to 
risināšanai; 

3. atgādina nepieciešamību nodrošināt 
pienācīgu atlīdzību tiesību turētājiem par 
audiovizuālo materiālu izplatīšanu 
tiešsaistē, taču uzskata, ka nepieciešami 
visaptveroši pētījumi Eiropas līmenī, lai 
noteiktu, kur ir problēmas, un rastu 
skaidrus un efektīvus mehānismus to 
risināšanai; aicina palielināt valsts 
uzņēmumu konkurētspēju vienotajā tirgū 
un atjaunot līdzsvaru starp tiesību 
turētājiem un sabiedrību;

Or. lt

Grozījums Nr. 22
Maria Badia i Cutchet

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. šajā kontekstā ierosina izveidot Eiropas 
līmeņa iestādi, kas pārvaldītu, uzraudzītu 
un saskaņotu kolektīvo tiesību 
pārvaldības asociāciju darbību 
dalībvalstīs, tādējādi sekmējot kolektīvo 
tiesību pārvaldības asociāciju 
komunikāciju un to koordinēšanu nolūkā 
apmainīties ar labāko pieredzi un izveidot 

svītrots
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efektīvas, vienotas un pārskatāmas 
Eiropas līmeņa vadlīnijas, lai veicinātu 
piekļuvi audiovizuālajiem produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. šajā kontekstā ierosina izveidot Eiropas 
līmeņa iestādi, kas pārvaldītu, uzraudzītu 
un saskaņotu kolektīvo tiesību 
pārvaldības asociāciju darbību 
dalībvalstīs, tādējādi sekmējot kolektīvo 
tiesību pārvaldības asociāciju 
komunikāciju un to koordinēšanu nolūkā 
apmainīties ar labāko pieredzi un izveidot 
efektīvas, vienotas un pārskatāmas 
Eiropas līmeņa vadlīnijas, lai veicinātu 
piekļuvi audiovizuālajiem produktiem;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 24
Jens Rohde

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. šajā kontekstā ierosina izveidot Eiropas 
līmeņa iestādi, kas pārvaldītu, uzraudzītu 
un saskaņotu kolektīvo tiesību pārvaldības 
asociāciju darbību dalībvalstīs, tādējādi 
sekmējot kolektīvo tiesību pārvaldības 
asociāciju komunikāciju un to 
koordinēšanu nolūkā apmainīties ar 
labāko pieredzi un izveidot efektīvas, 

4. šajā kontekstā ierosina, lai Komisija
izskata priekšlikumu izveidot Eiropas 
centrālo datubāzi, kurā tiktu glabāta 
jaunākā informācija par licencēšanas 
nosacījumiem, licences īpašnieku un
materiālu krājumu un kura ļautu uzlabot 
pārredzamību attiecībā uz tādiem 
aspektiem kā (i) persona, kurai pieder 
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vienotas un pārskatāmas Eiropas līmeņa 
vadlīnijas, lai veicinātu piekļuvi 
audiovizuālajiem produktiem;

attiecīgās tiesības (ii) piemērojamais 
līgumiskais režīms un (iii) konkrēta 
audiovizuālā materiāla licencēšanas 
izmaksas. Uzskata, ka šāda datubāze 
varētu veicināt audiovizuālo materiālu 
pieejamību un ka tā varētu būt pirmais 
solis virzienā uz mērķi izveidot kopēju
Eiropas sistēmu kolektīvo tiesību 
pārvaldībai, uzraudzībai un saskaņošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Henri Weber

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. šajā kontekstā ierosina izveidot Eiropas 
līmeņa iestādi, kas pārvaldītu, uzraudzītu 
un saskaņotu kolektīvo tiesību pārvaldības 
asociāciju darbību dalībvalstīs, tādējādi 
sekmējot kolektīvo tiesību pārvaldības 
asociāciju komunikāciju un to 
koordinēšanu nolūkā apmainīties ar 
labāko pieredzi un izveidot efektīvas, 
vienotas un pārskatāmas Eiropas līmeņa 
vadlīnijas, lai veicinātu piekļuvi 
audiovizuālajiem produktiem;

4. šajā kontekstā uzskata, ka priekšlikums 
Eiropas Komisijas direktīvai par kolektīvo 
tiesību pārvaldību dos iespēju saskaņot 
pārredzamības un labas pārvaldības 
noteikumus; ierosina izveidot valsts 
iestādes, ja tādas nav izveidotas, kas būtu 
atbildīgas par atbilstības nodrošināšanu 
šim tiesību aktam, tādējādi sekmējot
autortiesību aģentūru komunikāciju un to 
koordinēšanu un labas prakses apmaiņu to 
starpā Eiropas līmenī ar efektīvu un 
pārskatāmu vadlīniju palīdzību;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. šajā kontekstā ierosina izveidot Eiropas 4. šajā kontekstā ierosina pilnveidot 
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līmeņa iestādi, kas pārvaldītu, uzraudzītu
un saskaņotu kolektīvo tiesību pārvaldības 
asociāciju darbību dalībvalstīs, tādējādi 
sekmējot kolektīvo tiesību pārvaldības 
asociāciju komunikāciju un to 
koordinēšanu nolūkā apmainīties ar labāko 
pieredzi un izveidot efektīvas, vienotas un 
pārskatāmas Eiropas līmeņa vadlīnijas, lai 
veicinātu piekļuvi audiovizuālajiem 
produktiem;

Komisijas vienību, kurai ir uzticēts 
pārvaldīt, uzraudzīt un saskaņot kolektīvo 
tiesību pārvaldības asociāciju darbību 
dalībvalstīs, tādējādi sekmējot kolektīvo 
tiesību pārvaldības asociāciju 
komunikāciju un to koordinēšanu nolūkā 
apmainīties ar labāko pieredzi un izveidot 
efektīvas, vienotas un pārskatāmas Eiropas 
līmeņa vadlīnijas, lai veicinātu piekļuvi 
audiovizuālajiem produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Ivo Belet

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. šajā kontekstā ierosina izveidot Eiropas 
līmeņa iestādi, kas pārvaldītu, uzraudzītu 
un saskaņotu kolektīvo tiesību pārvaldības 
asociāciju darbību dalībvalstīs, tādējādi 
sekmējot kolektīvo tiesību pārvaldības 
asociāciju komunikāciju un to 
koordinēšanu nolūkā apmainīties ar labāko 
pieredzi un izveidot efektīvas, vienotas un 
pārskatāmas Eiropas līmeņa vadlīnijas, lai 
veicinātu piekļuvi audiovizuālajiem 
produktiem;

4. mudina izveidot dalībvalstīs vienotu
kolektīvo tiesību pārvaldības asociāciju 
kontaktpunktu, tādējādi sekmējot 
kolektīvo tiesību pārvaldības asociāciju 
komunikāciju un to koordinēšanu nolūkā 
apmainīties ar labāko pieredzi, atvieglot 
materiālu digitalizāciju, izmantojot
paplašināto kolektīvo licencēšanu, un 
izveidot efektīvas, vienotas un pārskatāmas 
Eiropas līmeņa vadlīnijas, lai veicinātu 
piekļuvi audiovizuālajiem produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina par lietotāju radīto materiālu 
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straujo apjoma pieaugumu internetā un šī 
fakta nozīmi radošuma veicināšanā; 
atzīst, ka šīs nozares nozīme arvien 
pieaug; norāda, ka informācijas apmaiņa 
ir priekšnosacījums šādam nozares 
nozīmes pieaugumam un ka šis fakts būtu 
jāņem vērā; šajā kontekstā atgādina, ka 
autortiesību aizsardzība veicina 
ieguldījumu nozares attīstībā un 
materiālu rašanos, tomēr daži rūpīgi 
izanalizēti izņēmumi ir vienlīdz būtiski, 
nodrošinot piekļuvi zināšanām, jaunradei 
un inovācijai;

Or. ro

Grozījums Nr. 29
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē EK jauno programmu 
„Radošā Eiropa”, kurā uzsvērts, ka 
materiālu izplatīšana tiešsaistē cita starpā 
būtiski un labvēlīgi ietekmē audiovizuālo 
darbu izplatīšanu, jo īpaši palīdzot iegūt 
jaunu auditoriju Eiropā un ārpus tās un 
veicināt sociālo kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Ivo Belet

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju paātrināt darbu pie 
priekšlikuma direktīvai par kolektīvo 
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tiesību pārvaldību, kurā būtu jāņem vērā 
arī audiovizuālās nozares īpatnības;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka Komisijas ziņojumā par 
Direktīvas 2001/29/EK piemērošanu bija 
noteiktas atšķirības 5., 6. un 8. panta 
noteikumu piemērošanai dalībvalstīs, 
tāpēc dalībvalstu tiesas šos noteikumus 
dažādi interpretēja un pieņēma dažādus 
lēmumus; atgādina, ka tie ir kļuvuši par 
īpašu judikatūras daļu;

Or. ro

Grozījums Nr. 32
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c lūdz Komisiju arī turpmāk rūpīgi 
pārraudzīt Direktīvas 2001/29/EK 
piemērošanu un periodiski informēt par 
saviem secinājumiem Eiropas Parlamentu 
un Padomi;

Or. ro

Grozījums Nr. 33
Silvia-Adriana Ţicău



AM\893538LV.doc 19/19 PE483.685v01-00

LV

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d aicina Komisiju, apspriežoties ar 
visām attiecīgajam ieinteresētajām pusēm, 
pārskatīt Direktīvu 2001/29/EK tā, lai 
tiktu precizēts 5., 6. un 8. panta 
noteikumu formulējums un tādējādi 
nodrošināta tiesiskā regulējuma 
saskaņošana Kopienas līmenī attiecībā uz 
autortiesību aizsardzību informācijas 
sabiedrībā;

Or. ro


