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Grozījums Nr. 49
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tiesiskā regulējuma radīšana, lai 
atvieglotu tādu darbu, kuru autori nav 
noteikti vai ir noteikti, bet nav atrodami, 
jeb tā dēvēto nenosakāmu autortiesību
darbu digitalizāciju un izplatīšanu, ir viens 
no pamatpasākumiem Eiropas 
digitalizācijas programmā, kas izklāstīta 
Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai „Digitālā programma Eiropai”.

(3) Tiesiskā regulējuma radīšana, lai 
atvieglotu tādu darbu, kuru tiesību subjekti
nav noteikti vai ir noteikti, bet nav 
atrodami, jeb tā dēvēto nenosakāmu autoru
darbu digitalizāciju un izplatīšanu, ir viens 
no pamatpasākumiem Eiropas 
digitalizācijas programmā, kas izklāstīta 
Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai „Digitālā programma Eiropai”.

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tiesiskā regulējuma radīšana, lai 
atvieglotu tādu darbu, kuru autori nav 
noteikti vai ir noteikti, bet nav atrodami, 
jeb tā dēvēto nenosakāmu autortiesību
darbu digitalizāciju un izplatīšanu, ir viens 
no pamatpasākumiem Eiropas 
digitalizācijas programmā, kas izklāstīta 
Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai „Digitālā programma Eiropai”.

(3) Tiesiskā regulējuma radīšana, lai 
atvieglotu tādu ar autortiesībām un 
blakustiesībām aizsargājamu darbu, kuru 
tiesību subjekti nav noteikti vai ir noteikti, 
bet nav atrodami, jeb tā dēvēto 
nenosakāmu autoru darbu digitalizāciju un 
izplatīšanu, ir viens no pamatpasākumiem 
Eiropas digitalizācijas programmā, kas 
izklāstīta Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai „Digitālā programma Eiropai”.

Or. en
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Pamatojums

Jāiekļauj arī blakustiesības, ja direktīvai vispār vajadzētu būt kādai jēgai. Skat. 2. pantu.

Grozījums Nr. 51
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 22. maija 
Direktīvā 2001/29/EK par dažu 
autortiesību un blakustiesību aspektu 
saskaņošanu informācijas sabiedrībā, kurai 
atbilstoši ir saskaņotas autoru ekskluzīvās 
tiesības reproducēt savus darbus un darīt 
tos pieejamus sabiedrībai, ir noteikts, ka 
darbus var digitalizēt un darīt pieejamus 
tikai ar iepriekšēju autora piekrišanu.

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 22. maija 
Direktīvā 2001/29/EK par dažu 
autortiesību un blakustiesību aspektu 
saskaņošanu informācijas sabiedrībā, kurai 
atbilstoši ir saskaņotas tiesību subjektu
ekskluzīvās tiesības reproducēt savus 
darbus un darīt tos pieejamus sabiedrībai, ir 
noteikts, ka darbus var digitalizēt un darīt 
pieejamus tikai ar iepriekšēju tiesību 
subjekta piekrišanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 22. maija 
Direktīvā 2001/29/EK par dažu 
autortiesību un blakustiesību aspektu 
saskaņošanu informācijas sabiedrībā, kurai 
atbilstoši ir saskaņotas autoru ekskluzīvās 
tiesības reproducēt savus darbus un darīt 
tos pieejamus sabiedrībai, ir noteikts, ka 
darbus var digitalizēt un darīt pieejamus 
tikai ar iepriekšēju autora piekrišanu.

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 22. maija 
Direktīvā 2001/29/EK par dažu 
autortiesību un blakustiesību aspektu 
saskaņošanu informācijas sabiedrībā, kurai 
atbilstoši ir saskaņotas tiesību subjektu
ekskluzīvās tiesības reproducēt savus 
darbus un darīt tos pieejamus sabiedrībai, ir 
noteikts, ka darbus var digitalizēt un darīt 
pieejamus tikai ar iepriekšēju tiesību 
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subjekta piekrišanu.

Or. en

Pamatojums

Šajā punktā Komisijas ierosinātajā tekstā vārds „autors” parādās divas reizes. Tas būtu 
jāaizstāj ar „tiesību subjektu” visā direktīvā.

Grozījums Nr. 53
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 22. maija 
Direktīvā 2001/29/EK par dažu 
autortiesību un blakustiesību aspektu 
saskaņošanu informācijas sabiedrībā, kurai 
atbilstoši ir saskaņotas autoru ekskluzīvās 
tiesības reproducēt savus darbus un darīt 
tos pieejamus sabiedrībai, ir noteikts, ka 
darbus var digitalizēt un darīt pieejamus 
tikai ar iepriekšēju autora piekrišanu.

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 22. maija 
Direktīvā 2001/29/EK par dažu 
autortiesību un blakustiesību aspektu 
saskaņošanu informācijas sabiedrībā, kurai 
atbilstoši ir saskaņotas tiesību subjektu
ekskluzīvās tiesības reproducēt savus 
darbus un publiskot tos, tostarp darīt 
pieejamus sabiedrībai, ir noteikts, ka 
darbus var digitalizēt, publiskot, tostarp 
pēc pieprasījuma darīt pieejamus tikai ar
iepriekšēju tiesību subjektu piekrišanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Luigi Berlinguer

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 22. maija 
Direktīvā 2001/29/EK par dažu 
autortiesību un blakustiesību aspektu 

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 22. maija 
Direktīvā 2001/29/EK par dažu 
autortiesību un blakustiesību aspektu 
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saskaņošanu informācijas sabiedrībā, kurai 
atbilstoši ir saskaņotas autoru ekskluzīvās 
tiesības reproducēt savus darbus un darīt 
tos pieejamus sabiedrībai, ir noteikts, ka 
darbus var digitalizēt un darīt pieejamus 
tikai ar iepriekšēju autora piekrišanu.

saskaņošanu informācijas sabiedrībā, kurai 
atbilstoši ir saskaņotas autoru ekskluzīvās 
tiesības reproducēt savus darbus un darīt 
tos pieejamus sabiedrībai, ir noteikts, ka 
darbus var digitalizēt un darīt pieejamus 
tikai ar iepriekšēju autora piekrišanu, un tā 
attiecas uz īpašām reproducēšanas 
darbībām, ko veikušas publiski pieejamas 
bibliotēkas, izglītības iestādes vai muzeji 
un kuru mērķis nav gūt tiešas vai netiešas 
ekonomiskas vai komerciālas 
priekšrocības, kā noteikts Direktīvas 
2001/29/EK 5. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Luis de Grandes Pascual

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Šī direktīva neskar Direktīvu 
2001/29/EK, un tā vienīgi reglamentē 
nenosakāmu autoru darbu dažus atļautus 
izmantošanas veidus. Ar to netiek ieviesti 
jauni izņēmumi vai ierobežojumi attiecībā 
uz autortiesībām un blakustiesībām.

Or. es

Pamatojums

Direktīvas mērķis ir reglamentēt nenosakāmu autoru darbu dažu atļautu izmantošanas veidu 
ES specifiskus jautājumus. Tās mērķis nav grozīt Direktīvu 2001/29/EK.

Grozījums Nr. 56
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Autortiesības sekmē jaunradi, 
ieguldījumus un radošās nozares 
produkciju un tādējādi tās ir jauninājumu 
saimnieciskais pamats. Tālab darbu 
masveida digitalizācija un izplatīšana ir 
Eiropas kultūras mantojuma aizsardzības 
līdzeklis.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šajā direktīvā kinematogrāfijas, audio
un audiovizuālie darbi sabiedrisko
raidorganizāciju arhīvos būtu jāsaprot kā 
atsauce uz darbiem, kuri radīti šo 
organizāciju uzdevumā un to ekskluzīvai 
izmantošanai.

(9) Šajā direktīvā skaņu ieraksti, 
kinematogrāfijas un audiovizuālie darbi 
raidorganizāciju arhīvos būtu jāsaprot kā 
atsauce uz darbiem, kuri radīti šo 
organizāciju uzdevumā un to izmantošanai.

Or. en

Pamatojums

The change from audio works to sound recordings is dictated by the fact that it is legally 
incorrect to talk about “audio works”, as sound recordings are not “works” in the legal 
sense of the word. The legally defined terms are either “phonogram”, “fixation”, or “sound 
recording”, therefore it is proposed to change the phrase “cinematographic, audio and 
audiovisual works” to “sound recordings and cinematographic and audiovisual works”. This 
affects Article 1(2)(2) as well. The word "exclusive" should be deleted: public service 
broadcasters may also commission works for joint use by other broadcasters, e.g. ZDF and 
ORF for ARTE, and the exploitation is sometimes shared with the producer.

Grozījums Nr. 58
Jean-Marie Cavada
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Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šajā direktīvā kinematogrāfijas, audio 
un audiovizuālie darbi sabiedrisko
raidorganizāciju arhīvos būtu jāsaprot kā 
atsauce uz darbiem, kuri radīti šo 
organizāciju uzdevumā un to ekskluzīvai 
izmantošanai.

(9) Šajā direktīvā kinematogrāfijas, audio 
un audiovizuālie darbi raidorganizāciju 
arhīvos būtu jāsaprot kā atsauce uz 
darbiem, kuri radīti šo organizāciju 
uzdevumā un to izmantošanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lielu tiešsaistes bibliotēku radīšana 
atvieglo elektronisku meklēšanas un 
atklāšanas rīku izmantošanu, kas 
pētniekiem un augstskolu mācībspēkiem 
ļauj piekļūt jauniem atklājumu avotiem, 
neliekot samierināties ar tradicionāliem, 
analogiem meklēšanas paņēmieniem.

(10) Lielu tiešsaistes bibliotēku radīšana 
atvieglo elektronisku meklēšanas un 
atklāšanas rīku izmantošanu, kas 
pētniekiem un augstskolu mācībspēkiem 
ļauj piekļūt jauniem atklājumu avotiem, 
neliekot samierināties ar tradicionāliem, 
analogiem meklēšanas paņēmieniem.
Turklāt būtu atbilstoši jāizmanto 
mākoņdatošanas tehnoloģijas, lai radītu 
Eiropas mēroga datubāzi, kura būtu 
vispusīga un kurai būtu viegli piekļūt.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Starptautisku savstarpējas atzīšanas 
apsvērumu dēļ šī direktīva būtu jāpiemēro 
tikai darbiem, kas pirmo reizi publicēti vai 
pārraidīti kādā dalībvalstī.

(11) Starptautisku savstarpējas atzīšanas 
apsvērumu dēļ šī direktīva būtu jāpiemēro 
tikai darbiem, kas pirmo reizi publicēti, 
izrādīti vai pārraidīti kādas dalībvalsts 
teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Kinematogrāfijas darbi parasti vispirms tiek „izrādīti” nevis „pārraidīti”.

Grozījums Nr. 61
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Starptautisku savstarpējas atzīšanas 
apsvērumu dēļ šī direktīva būtu jāpiemēro 
tikai darbiem, kas pirmo reizi publicēti vai 
pārraidīti kādā dalībvalstī.

(11) Starptautisku savstarpējas atzīšanas 
apsvērumu dēļ šī direktīva būtu jāpiemēro 
tikai darbiem, kas radīti kādas dalībvalsts 
teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pirms darba atzīšanas par nenosakāmu 
autortiesību darbu, būtu jāveic godprātīga 
un pietiekami rūpīga autora meklēšana. 
Dalībvalstīm būtu jāatļauj noteikt, ka šādu 
rūpīgu meklēšanu var veikt vai nu šajā 
direktīvā minētās organizācijas vai citas 

(12) Pirms darba atzīšanas par nenosakāmu 
autoru darbu, būtu jāveic godprātīga un 
pietiekami rūpīga tiesību subjekta
meklēšana. Dalībvalstīm būtu jāatļauj 
noteikt, ka šādu rūpīgu meklēšanu var veikt 
vai nu šajā direktīvā minētās organizācijas 
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organizācijas. vai citas organizācijas. Iepriekš minētajā 
gadījumā atbildība par godprātīgas un 
pietiekami rūpīgas meklēšanas veikšanu 
tiek noteikta šajā direktīvā minētajām 
organizācijām.

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai Savienībā nodrošinātu augstu 
autortiesību aizsardzības līmeni, attiecībā 
uz rūpīgu meklēšanu ir lietderīgi paredzēt 
saskaņotu pieeju. Veicot rūpīgu meklēšanu, 
būtu jāizmanto publiski pieejamas datu 
bāzes, kurās ir atrodama informācija par 
darbu autortiesību statusu. Turklāt, lai 
izvairītos no dārgas digitalizācijas 
atkārtotas veikšanas, dalībvalstīm būtu 
jāparedz, ka nenosakāmu autortiesību
darbu izmantošana, ko veic šajā direktīvā 
minētās organizācijas, tiek reģistrēta
publiski pieejamā datu bāzē. Publiski 
pieejamās meklējumu rezultātu datu bāzes 
un nenosakāmu autoru darbu izmantošana 
iespēju robežas jāveido un jāīsteno tā, lai 
būtu iespējama to savienošana Eiropas 
līmenī un to aplūkošana, izmantojot vienu 
pieejas punktu.

(13) Lai Savienībā nodrošinātu augstu 
autortiesību aizsardzības līmeni, attiecībā 
uz rūpīgu meklēšanu ir lietderīgi paredzēt 
saskaņotu pieeju. Veicot rūpīgu meklēšanu, 
būtu jāizmanto publiski pieejamas datu 
bāzes, kurās ir atrodama informācija par 
darbu autortiesību statusu. Lai izvairītos no 
meklēšanas pasākumu dublēšanas, rūpīga 
meklēšana būtu jāveic tikai tajā 
dalībvalstī, kurā attiecīgais darbs pirmo 
reizi publicēts vai pārraidīts. Turklāt, lai 
izvairītos no dārgas digitalizācijas 
atkārtotas veikšanas un pārliecinātos, vai 
darbam citā dalībvalstī ir piešķirts 
nenosakāmu autoru darba statuss, 
dalībvalstīm būtu jāparedz, ka to teritorijā 
veiktas rūpīgas meklēšanas rezultāti un
nenosakāmu autoru darbu izmantošana, ko 
veic šajā direktīvā minētās organizācijas, 
tiek reģistrēti publiski pieejamā datubāzē. 
Bezmaksas publiski pieejamās meklējumu 
rezultātu datubāzes un nenosakāmu autoru 
darbu izmantošana iespēju robežas jāveido 
un jāīsteno tā, lai būtu iespējama to 
savienošana un sadarbspēja Eiropas līmenī 
un to aplūkošana, izmantojot vienu pieejas 
punktu.

Or. de
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek apvienoti 13. un 15. apsvērums, lai tekstu padarītu saskaņotāku.

Grozījums Nr. 64
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Kultūras materiālu pieejamības 
potenciāls tiešsaistē un to digitāla 
saglabāšana bieži netiek īstenota cita 
starpā dalībvalstu neatbilstošu resursu dēļ 
un tādēļ, ka datubāzu savstarpējais 
savienojums ir nesaderīgs. Ar šo direktīvu 
no dalībvalstīm būtu jāprasa apsvērt 
darbu digitalizācijas standartizēšanu 
Eiropas līmenī, lai uzlabotu centralizētu 
reģistrēšanu, pieejamību un to publisko 
datubāzu sadarbspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Nenosakāmu autortiesību darbiem var 
būt vairāki autori un tajos var būt iekļauti 
citi darbi vai aizsargātu tiesību objekti. Šai 
direktīvai nebūtu jāietekmē zināmu vai 
apzinātu tiesību subjektu tiesības.

(14) Nenosakāmu autoru darbiem var būt 
vairāki tiesību subjekti, un tajos var būt 
iekļauti citi darbi vai aizsargātu tiesību 
objekti. Šai direktīvai nebūtu jāietekmē 
zināmu vai apzinātu tiesību subjektu 
tiesības.

Or. fr
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Grozījums Nr. 66
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai izvairītos no meklēšanas 
pasākumu dublēšanas, rūpīga meklēšana 
būtu jāveic tikai tajā dalībvalstī, kurā 
attiecīgais darbs pirmo reizi publicēts vai 
pārraidīts. Lai pārējās dalībvalstis varētu 
pārliecināties, ka darbam kādā dalībvalstī 
ir nenosakāmu autortiesību darba statuss, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina to teritorijā 
veiktas rūpīgas meklēšanas rezultātu 
iekļaušana publiski pieejamā datu bāzē.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 67
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai izvairītos no meklēšanas 
pasākumu dublēšanas, rūpīga meklēšana 
būtu jāveic tikai tajā dalībvalstī, kurā 
attiecīgais darbs pirmo reizi publicēts vai 
pārraidīts. Lai pārējās dalībvalstis varētu 
pārliecināties, ka darbam kādā dalībvalstī ir 
nenosakāmu autortiesību darba statuss, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina to teritorijā 
veiktas rūpīgas meklēšanas rezultātu 
iekļaušana publiski pieejamā datu bāzē.

(15) Lai izvairītos no meklēšanas 
pasākumu dublēšanās, godprātīga un
rūpīga meklēšana būtu jāveic tikai tajā 
dalībvalstī, kurā attiecīgais darbs pirmo 
reizi publicēts vai pārraidīts. Tomēr dažos 
gadījumos, piemēram, attiecībā uz 
audiovizuāla darba kopražojumu, 
godprātīgai un rūpīgai meklēšanai būtu 
jāaptver meklēšana arī citās dalībvalstīs, 
ne tikai tajās, kur notikusi darba pirmā 
publicēšana vai pārraidīšana. Lai pārējās 
dalībvalstis varētu pārliecināties, ka 
darbam kādā dalībvalstī ir nenosakāmu 
autoru darba statuss, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina to teritorijā veiktas rūpīgas 
meklēšanas rezultātu iekļaušana publiski 
pieejamā datubāzē.
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Or. fr

Grozījums Nr. 68
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai izvairītos no meklēšanas 
pasākumu dublēšanas, rūpīga meklēšana 
būtu jāveic tikai tajā dalībvalstī, kurā 
attiecīgais darbs pirmo reizi publicēts vai 
pārraidīts. Lai pārējās dalībvalstis varētu 
pārliecināties, ka darbam kādā dalībvalstī ir 
nenosakāmu autortiesību darba statuss, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina to teritorijā 
veiktas rūpīgas meklēšanas rezultātu 
iekļaušana publiski pieejamā datu bāzē.

(15) Lai izvairītos no meklēšanas 
pasākumu dublēšanas, rūpīga meklēšana 
būtu jāveic tikai tajā dalībvalstī, kurā 
attiecīgais darbs pirmo reizi publicēts vai 
pārraidīts vai vajadzības gadījumā valstī, 
ar kuru darbs ir visvairāk saistīts. Lai 
pārējās dalībvalstis varētu pārliecināties, ka 
darbam kādā dalībvalstī ir nenosakāmu 
autoru darba statuss, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina to teritorijā veiktas rūpīgas 
meklēšanas rezultātu iekļaušana publiski 
pieejamā datubāzē.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ir lietderīgi paredzēt, ka autori var 
izbeigt nenosakāmu autortiesību darbu 
statusu, ja viņi piesaka tiesības uz saviem 
darbiem.

(16) Ir lietderīgi paredzēt, ka tiesību 
subjekti var izbeigt nenosakāmu autoru
darbu statusu, ja viņi piesaka tiesības uz 
saviem darbiem, un saņemt atlīdzību.

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ir lietderīgi paredzēt, ka autori var
izbeigt nenosakāmu autortiesību darbu 
statusu, ja viņi piesaka tiesības uz saviem 
darbiem.

(16) Ja tiesību subjekti piesaka tiesības uz 
saviem darbiem, ir lietderīgi, lai viņiem 
būtu iespēja izbeigt nenosakāmu autoru
darbu statusu attiecībā uz šiem darbiem.

Or. en

Pamatojums

Ja ir vairāki tiesību subjekti, katram būtu jākontrolē pašam savas tiesības, kas nozīmē, ka 
katrs tiesību subjekts jāapskata atsevišķi attiecībā uz viņa paša tiesībām.

Grozījums Nr. 71
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ja kāds darbs nepareizi atzīts par 
nenosakāmu autoru darbu meklēšanas 
rezultātā, kas nav bijusi rūpīga un 
pietiekama vai nav veikta godprātīgi, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
izmantotājam jāatbild par autortiesību 
pārkāpumu saskaņā ar attiecīgajiem 
valsts mēroga noteikumiem un Savienības 
tiesību aktiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums



AM\882180LV.doc 15/62 PE475.839v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai veicinātu izglītību un kultūru, 
dalībvalstīm būtu jāļauj publiski 
pieejamām bibliotēkām, izglītības iestādēm 
un muzejiem, kā arī arhīviem, filmu 
mantojuma iestādēm un sabiedriskajām 
raidorganizācijām darīt pieejamus un 
reproducēt nenosakāmu autortiesību
darbus, ja tas palīdz pildīt to uzdevumus 
sabiedrības interešu labā, jo īpaši saglabāt 
un restaurēt to kolekcijās iekļautos darbus 
un nodrošināt to pieejamību kultūras un 
izglītības vajadzībām. Filmu mantojuma 
iestādēm saskaņā ar šo direktīvu būtu 
jāaptver dalībvalstu izraudzītas 
organizācijas, kas vāc, kataloģizē, saglabā 
un restaurē to kultūras mantojuma filmas.

(17) Lai veicinātu izglītību un kultūru, 
dalībvalstīm būtu jāļauj publiski 
pieejamām bibliotēkām, izglītības iestādēm 
un muzejiem, kā arī arhīviem, filmu 
mantojuma iestādēm un sabiedriskajām 
raidorganizācijām darīt pieejamus un 
reproducēt nenosakāmu autoru darbus, ja 
tas palīdz pildīt to uzdevumus sabiedrības 
interešu labā, jo īpaši saglabāt un restaurēt 
to kolekcijās iekļautos darbus un 
nodrošināt to pieejamību kultūras un 
izglītības vajadzībām. Filmu mantojuma 
iestādēm saskaņā ar šo direktīvu būtu 
jāaptver dalībvalstu izraudzītas 
organizācijas, kas vāc, kataloģizē, saglabā 
un restaurē to kultūras mantojuma filmas.
Šajā direktīvā sabiedriskajām 
raidorganizācijām vajadzētu būt 
raidorganizācijām ar sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja misiju, kas 
paredzēta un kuras īstenošana tiek 
organizēta kādā dalībvalstī.

Or. fr

Grozījums Nr. 73
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai veicinātu izglītību un kultūru, 
dalībvalstīm būtu jāļauj publiski 
pieejamām bibliotēkām, izglītības iestādēm 
un muzejiem, kā arī arhīviem, filmu 
mantojuma iestādēm un sabiedriskajām
raidorganizācijām darīt pieejamus un 
reproducēt nenosakāmu autortiesību
darbus, ja tas palīdz pildīt to uzdevumus 
sabiedrības interešu labā, jo īpaši saglabāt 
un restaurēt to kolekcijās iekļautos darbus 

(17) Lai veicinātu izglītību un kultūru, 
dalībvalstīm būtu jāļauj publiski 
pieejamām bibliotēkām, izglītības iestādēm 
un muzejiem, kā arī arhīviem, filmu 
mantojuma iestādēm un raidorganizācijām
Direktīvas 2001/29/EK nozīmē publiskot,
darīt pieejamus un reproducēt nenosakāmu
autoru darbus, ja tas palīdz pildīt to 
uzdevumus sabiedrības interešu labā un 
garantēt to pieejamību kultūras un 
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un nodrošināt to pieejamību kultūras un 
izglītības vajadzībām. Filmu mantojuma 
iestādēm saskaņā ar šo direktīvu būtu 
jāaptver dalībvalstu izraudzītas 
organizācijas, kas vāc, kataloģizē, saglabā 
un restaurē to kultūras mantojuma filmas.

izglītības vajadzībām. Filmu mantojuma 
iestādēm saskaņā ar šo direktīvu būtu 
jāaptver dalībvalstu izraudzītas 
organizācijas, kas vāc, kataloģizē, saglabā 
un restaurē to kultūras mantojuma filmas.

Or. en

Pamatojums

Vārds „publiskot”. Skatīt 6. panta 1. punkta c) apakšpunkta pamatojumu..

Grozījums Nr. 74
Luigi Berlinguer

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Eiropas kultūras mantojuma 
digitalizācijas sekmēšanā ieguldījumu var 
sniegt arī līgumu slēgšana, proti, 
bibliotēkas, izglītības iestādes, muzeji, 
arhīvi un filmu mantojuma iestādes, 
ievērojot šajā direktīvā minētos atļautos 
izmantošanas veidus, var slēgt līgumus ar 
komerciāliem partneriem, lai digitalizētu 
un darītu pieejamus sabiedrībai 
nenosakāmu autortiesību darbus. Līgumos 
var paredzēt arī finansiālu palīdzību, ko 
sniedz šie partneri.

(18) Eiropas kultūras mantojuma 
digitalizācijas sekmēšanā ieguldījumu var 
sniegt arī līgumu slēgšana, proti, 
bibliotēkas, izglītības iestādes, muzeji, 
arhīvi, audio un filmu mantojuma iestādes, 
ievērojot šajā direktīvā minētos atļautos 
izmantošanas veidus, var slēgt līgumus ar 
komerciāliem partneriem, lai digitalizētu 
un darītu pieejamus sabiedrībai 
nenosakāmu autoru darbus. Līgumos var 
paredzēt arī finansiālu palīdzību, ko sniedz 
šie partneri.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šī direktīva nedrīkstētu skart 
dalībvalstīs spēkā esošo tiesību pārvaldības 
kārtību, piemēram, attiecībā uz 
paplašinātām kolektīvām licencēm.

(20) Šī direktīva nedrīkstētu skart 
dalībvalstīm paredzēto iespēju, rīkojoties 
saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem un 
starptautiskiem nolīgumiem autortiesību 
jomā, saglabāt, turpināt attīstīt vai ieviest 
tiesību pārvaldības kārtību, piemēram, 
attiecībā uz paplašinātām kolektīvām 
licencēm.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm arī turpmāk jāspēj saglabāt vai turpināt attīstīt spēkā esošo kārtību  vai ieviest 
jaunu kārtību, piemēram, paplašinātās kolektīvās licences.

Grozījums Nr. 76
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šī direktīva nedrīkstētu skart 
dalībvalstīs spēkā esošo tiesību pārvaldības 
kārtību, piemēram, attiecībā uz 
paplašinātām kolektīvām licencēm.

(20) Šī direktīva nedrīkstētu skart 
dalībvalstu tiesību pārvaldības kārtību, 
piemēram, attiecībā uz paplašinātām 
kolektīvām licencēm. Tā nedrīkstētu skart 
arī dalībvalstu tiesību pārvaldības kārtību 
attiecībā uz darbu masveida digitalizāciju, 
piemēram, tādu, kas saistīta ar komerciāli 
nepieejamiem darbiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums



PE475.839v01-00 18/62 AM\882180LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šī direktīva nedrīkstētu skart 
dalībvalstīs spēkā esošo tiesību pārvaldības 
kārtību, piemēram, attiecībā uz 
paplašinātām kolektīvām licencēm.

(20) Šī direktīva nedrīkstētu skart 
dalībvalstīs spēkā esošo vai turpmāko
tiesību pārvaldības kārtību, piemēram, 
attiecībā uz paplašinātām kolektīvām 
licencēm, pārstāvības un tālāknodošanas 
tiesisko prezumpciju, obligāto kolektīvo 
licencēšanu vai jebkādu to kombināciju.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izriet no 8. pantā no jauna iekļautā punkta un precizē, ka dalībvalstis arī 
turpmāk var brīvi rast risinājumu attiecībā uz raidorganizāciju arhīviem, izmantojot citu 
kārtību, piemēram, „paplašinātās, kolektīvas licences”, vai citādā veidā, jo dažas dalībvalstis 
jau tā rīkojas vai var nolemt tā rīkoties tuvā nākotnē.

Grozījums Nr. 78
Luigi Berlinguer

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šī direktīva nedrīkstētu skart
dalībvalstīs spēkā esošo tiesību pārvaldības 
kārtību, piemēram, attiecībā uz
paplašinātām kolektīvām licencēm.

(20) Šai direktīvai būtu jāveicina 
dalībvalstu tiesību pārvaldības kārtība, 
balstoties uz obligātajām licencēm vai 
paplašinātām kolektīvām licencēm.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šī direktīva nedrīkstētu skart (20) Šī direktīva nedrīkstētu skart 
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dalībvalstīs spēkā esošo tiesību pārvaldības 
kārtību, piemēram, attiecībā uz 
paplašinātām kolektīvām licencēm.

dalībvalstīs spēkā esošo vai turpmāko
tiesību pārvaldības kārtību, piemēram, 
attiecībā uz paplašinātām kolektīvām 
licencēm vai prasību saņemt atļauju.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šī direktīva nedrīkstētu skart 
dalībvalstīs spēkā esošo tiesību pārvaldības 
kārtību, piemēram, attiecībā uz 
paplašinātām kolektīvām licencēm.

(20) Šī direktīva nedrīkstētu skart 
dalībvalstīs spēkā esošo un turpmāko
tiesību pārvaldības kārtību, piemēram, 
attiecībā uz paplašinātām kolektīvām 
licencēm.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dalībvalstīm būtu jāatļauj pieļaut 
nenosakāmu autortiesību darbu 
izmantošanu mērķiem, kas ir plašāki par 
šajā direktīvā minēto organizāciju 
sabiedriski nozīmīgajiem uzdevumiem. 
Šādos gadījumos būtu jāaizsargā tiesību 
subjektu likumīgās tiesības un intereses.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 82
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dalībvalstīm būtu jāatļauj pieļaut 
nenosakāmu autortiesību darbu 
izmantošanu mērķiem, kas ir plašāki par 
šajā direktīvā minēto organizāciju 
sabiedriski nozīmīgajiem uzdevumiem.
Šādos gadījumos būtu jāaizsargā tiesību 
subjektu likumīgās tiesības un intereses.

(21) Dalībvalstīm būtu jāatļauj pieļaut 
nenosakāmu autoru darbu izmantošanu 
mērķiem, kas ir plašāki par šajā direktīvā 
minēto organizāciju sabiedriski 
nozīmīgajiem uzdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ja dalībvalsts ar šajā direktīvā 
noteiktajiem nosacījumiem atļauj publiski 
pieejamām bibliotēkām, izglītības 
iestādēm, muzejiem, arhīviem, filmu 
mantojuma iestādēm un sabiedriskām 
raidorganizācijām izmantot nenosakāmu 
autoru darbus mērķiem, kas ir plašāki par 
šo organizāciju sabiedriski nozīmīgajiem 
uzdevumiem, tiesību subjektiem, kas 
pieteikuši tiesības uz saviem darbiem, 
būtu jāsaņem atlīdzība. Nosakot šādu 
atlīdzību, būtu jāņem vērā darba veids un
izmantošana. Dalībvalstis var paredzēt, ka 
par šādu nenosākamu autortiesību darbu 
izmantošanu iekasētā atlīdzība, kas 
paredzēta izmaksai, bet nav pieprasīta pēc 
šajā direktīvā noteikta termiņa beigām, 
būtu jāatvēl tam, lai finansētu 
autortiesību informācijas avotus, kas ar 
zemu izmaksu un automatizācijas 

svītrots
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palīdzību veicinās rūpīgu meklēšanu 
attiecībā uz darbiem, kas faktiski vai 
potenciāli ietilpst šīs direktīvas 
piemērošanas jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 84
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ja dalībvalsts ar šajā direktīvā 
noteiktajiem nosacījumiem atļauj publiski 
pieejamām bibliotēkām, izglītības 
iestādēm, muzejiem, arhīviem, filmu 
mantojuma iestādēm un sabiedriskām
raidorganizācijām izmantot nenosakāmu 
autoru darbus mērķiem, kas ir plašāki par 
šo organizāciju sabiedriski nozīmīgajiem 
uzdevumiem, tiesību subjektiem, kas 
pieteikuši tiesības uz saviem darbiem, būtu 
jāsaņem atlīdzība. Nosakot šādu atlīdzību, 
būtu jāņem vērā darba veids un 
izmantošana. Dalībvalstis var paredzēt, ka 
par šādu nenosākamu autortiesību darbu
izmantošanu iekasētā atlīdzība, kas 
paredzēta izmaksai, bet nav pieprasīta pēc 
šajā direktīvā noteikta termiņa beigām, 
būtu jāatvēl tam, lai finansētu autortiesību 
informācijas avotus, kas ar zemu izmaksu 
un automatizācijas palīdzību veicinās 
rūpīgu meklēšanu attiecībā uz darbiem, kas 
faktiski vai potenciāli ietilpst šīs direktīvas 
piemērošanas jomā.

(22) Ja dalībvalsts ar šajā direktīvā 
noteiktajiem nosacījumiem atļauj 
bibliotēkām, izglītības iestādēm, muzejiem, 
arhīviem, filmu mantojuma iestādēm vai
raidorganizācijām izmantot nenosakāmu 
autoru darbus mērķiem, kas ir plašāki par 
šo organizāciju sabiedriski nozīmīgajiem 
uzdevumiem, tiesību subjektiem, kas 
pieteikuši tiesības uz saviem darbiem, būtu 
jāsaņem atlīdzība. Šādai atlīdzībai 
vajadzētu būt taisnīgai un, nosakot to, 
būtu jāņem vērā darba veids un 
izmantošana. Dalībvalstis var paredzēt, ka 
par šādu nenosakāmu autoru darbu 
izmantošanu iekasētā atlīdzība, kas 
paredzēta izmaksai, bet nav pieprasīta pēc 
šajā direktīvā noteikta termiņa beigām, 
būtu jāatvēl tam, lai finansētu iestādes, kas 
ir iesaistītas  Eiropas  darbu saglabāšanā, 
restaurēšanā un to pieejamības 
nodrošināšanā kultūras un izglītības 
vajadzībām, vai autortiesību informācijas 
avotus, kas ar zemu izmaksu un 
automatizācijas palīdzību veicinās rūpīgu 
meklēšanu attiecībā uz darbiem, kas 
faktiski vai potenciāli ietilpst šīs direktīvas 
piemērošanas jomā.

Or. en
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Pamatojums

Kad spēkā būs nepieciešamās informāciju sistēmas, lai veicinātu rūpīgu meklēšanu ar 
nelielām izmaksām un par to būs samaksāts, dalībvalstīm vēl arvien būs jārisina jautājums, 
ko darīt ar ieņēmumiem, kas iekasēti, bet nav pieprasīti. Saskaņā ar 7. panta 5. punktu 
dalībvalstis šajā sakarībā lēmumu var pieņemt pilnīgi brīvi, bet mēs tomēr varam mudināt tās 
izmantot šo naudu mērķiem, kas atbilst šīs direktīvas idejai.

Grozījums Nr. 85
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz dažiem veidiem, 
kādos publiski pieejamas bibliotēkas, 
izglītības iestādes un muzeji, kā arī arhīvi, 
filmu mantojuma iestādes un sabiedriskās 
raidorganizācijas apņemas izmantot 
nenosakāmu autortiesību darbus.

1. Šī direktīva attiecas uz dažiem veidiem, 
kādos publiski pieejamas bibliotēkas, 
izglītības iestādes un muzeji, kā arī arhīvi, 
filmu mantojuma iestādes, to darbu 
izdevēji, kuri uzskaitīti 2. punkta 
1. apakšpunktā, un sabiedriskās 
raidorganizācijas apņemas izmantot 
nenosakāmu autoru darbus.

Or. de

Pamatojums

Nav iemesla nošķirt darbus, kas tiek glabāti bibliotēkas arhīvos, no tiem pašiem darbiem, kas 
atrodas izdevēju arhīvos.

Grozījums Nr. 86
Luigi Berlinguer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz dažiem veidiem, 
kādos publiski pieejamas bibliotēkas, 
izglītības iestādes un muzeji, kā arī arhīvi, 
filmu mantojuma iestādes un sabiedriskās 
raidorganizācijas apņemas izmantot 

1. Šī direktīva attiecas uz dažiem veidiem, 
kādos publiski pieejamas bibliotēkas, 
izglītības iestādes un muzeji, kā arī arhīvi, 
audio un filmu mantojuma iestādes un 
sabiedriskās raidorganizācijas apņemas 
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nenosakāmu autortiesību darbus. izmantot nenosakāmu autoru darbus.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva attiecas uz darbiem, kas
pirmo reizi publicēti vai pārraidīti kādā 
dalībvalstī un ir:

2. Šī direktīva attiecas uz darbu 
izmantošanu, ko veic  1. punktā minētās 
iestādes, ja šie darbi atrodas to arhīvos un 
tie pirmo reizi publicēti vai pārraidīti kādā 
dalībvalstī, un ir:

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar 1. panta noteikumiem 1. panta 1. punktā minētie lietotāji varētu digitalizēt arī citu 
lietotāju arhīvus un kolekcijas.  Tomēr attiecīgajām lietotāju grupām būtu vienīgi jāvar 
digitalizēt pašu arhīvus un kolekcijas. 1. pantā tas nav pilnīgi skaidri pateikts. Tālab ir 
nepieciešams precizējums.

Grozījums Nr. 88
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva attiecas uz darbiem, kas 
pirmo reizi publicēti vai pārraidīti kādā 
dalībvalstī un ir:

2. Šī direktīva attiecas uz darbiem, kurus 
aizsargā autortiesības un kuri ir iekļauti 
1. panta 1. punktā minēto organizāciju 
kolekcijās un ir:

Or. en



PE475.839v01-00 24/62 AM\882180LV.doc

LV

Pamatojums

Prasība par publicēšanu kādā no dalībvalstīm pārvietota uz šā punkta apakšpunktiem.

Grozījums Nr. 89
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva attiecas uz darbiem, kas 
pirmo reizi publicēti vai pārraidīti kādā 
dalībvalstī un ir:

2. Šī direktīva attiecas uz darbiem, kas
aizsargāti ar autortiesībām un 
blakustiesībām, atrodas 1. panta 1. punktā 
minēto organizāciju kolekcijās un pirmo 
reizi publicēti vai pārraidīti kādas 
dalībvalsts teritorijā, un ir:

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva attiecas uz darbiem, kas 
pirmo reizi publicēti vai pārraidīti kādā 
dalībvalstī un ir:

2. Šī direktīva attiecas uz darbiem, kas
aizsargāti ar autortiesībām, ir iekļauti 
1. panta 1. punktā minēto organizāciju 
kolekcijās, radīti vai pirmo reizi publicēti 
vai pārraidīti kādas dalībvalsts teritorijā, 
un ir:

Or. en

Grozījums Nr. 91
Toine Manders
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva attiecas uz darbiem, kas 
pirmo reizi publicēti vai pārraidīti kādā 
dalībvalstī un ir:

2. Šī direktīva attiecas uz darbiem, kas 
pirmo reizi publicēti, pārraidīti vai 
publiskoti kādā dalībvalstī un ir:

Or. en

Grozījums Nr. 92
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) darbi, kuri publicēti kā grāmatas,
žurnāli, laikraksti vai citādi rakstveida 
materiāli un iekļauti publiski pieejamu 
bibliotēku, izglītības iestāžu, muzeju un 
arhīvu kolekcijās, vai

(1) darbi grāmatu, žurnālu, laikrakstu, 
periodisku izdevumu vai citādu rakstveida 
materiālu veidā un iespiedmateriāli, kuri
pirmo reizi publicēti, izstādīti vai
pārraidīti kādas dalībvalsts teritorijā 
vismaz piecus gadus agrāk, vai 

Or. en

Pamatojums

Minimum time after publication: Article 1(2)(3) of the Commission's proposal is made 
redundant by the rapporteur's amendment to Article 1(2)(2) and it should be deleted. This 
would, however, make the requirement for a minimum time after publication before a work 
can be declared orphan disappear completely, which would not be appropriate. Although the 
Commission proposal does not contain any minimum time after publication for printed 
material, the minimum time should apply to all types of works. Since it can be expected that 
works become orphan in the future as well, even if efforts are taken to reduce the problem, the 
minimum time should be defined as a certain number of years after the publication, and not 
as a fixed date. In order to ensure harmonisation, the Directive should specify a fixed time 
limit rather than leave it to be decided by the Member States.

Grozījums Nr. 93
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) darbi, kuri publicēti kā grāmatas, 
žurnāli, laikraksti vai citādi rakstveida 
materiāli un iekļauti publiski pieejamu 
bibliotēku, izglītības iestāžu, muzeju un 
arhīvu kolekcijās, vai

(1) publicēti darbi un skaņu ieraksti, kuri 
iekļauti publiski pieejamu bibliotēku, 
izglītības iestāžu, muzeju un arhīvu 
kolekcijās, vai

Or. en

Grozījums Nr. 94
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) kinematogrāfijas un audiovizuāli darbi,
kas iekļauti filmu mantojuma iestāžu 
kolekcijās, vai

(2) skaņu ieraksti vai kinematogrāfijas vai 
audiovizuāli darbi, kuri pirmo reizi 
publicēti, izstādīti vai pārraidīti kādas 
dalībvalsts teritorijā vismaz piecus gadus 
agrāk, vai

Or. en

Pamatojums

Minimālais laikposms pēc publicēšanas — skatīt grozījumu 1. panta 2. punkta 
1) apakšpunktam. „Skaņu ieraksti” – skatīt 9. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 95
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) kinematogrāfijas, audio un audiovizuāli 
darbi, kurus līdz 2002. gada 

(3) kinematogrāfijas, audio un audiovizuāli 
darbi, kurus radījušas sabiedriskās 
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31. decembrim radījušas sabiedriskās 
raidorganizācijas un kuri iekļauti to 
arhīvos.

raidorganizācijas un kuri iekļauti to 
arhīvos.

Or. de

Pamatojums

Ir pilnīgi iespējams, ka nenosakāmu autoru darbi ir radīti pēc 2002. gada 31. decembra.

Grozījums Nr. 96
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) kinematogrāfijas, audio un 
audiovizuāli darbi, kurus līdz 2002. gada 
31. decembrim radījušas sabiedriskās 
raidorganizācijas un kuri iekļauti to 
arhīvos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Referenta izdarīto grozījumu rezultātā attiecībā uz 1. panta 2. punkta 2) apakšpunktu 1. panta 
2. punkta 3) apakšpunkts ir kļuvis lieks, jo uz visiem darbiem, uz kuriem attiecas 1. panta 
2. punkta 3) apakšpunkts, attiecas arī 1. panta 2. punkta 2) apakšpunkts.

Grozījums Nr. 97
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) kinematogrāfijas, audio un
audiovizuāli darbi, kurus līdz 2002. gada 
31. decembrim radījušas sabiedriskās 
raidorganizācijas un kuri iekļauti to

(3) Darbi, kas ir audio un audiovizuāla 
darba neatņemama daļa vai iekļauti tajā, 
kurus kādā dalībvalstī ir radījusi un 
sākotnēji izplatījusi sabiedriskā 
raidorganizācija līdz 2002. gada 
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arhīvos. 31. decembrim un kuri iekļauti tas arhīvos.

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Luigi Berlinguer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) kinematogrāfijas, audio un audiovizuāli 
darbi, kurus līdz 2002. gada 
31. decembrim radījušas sabiedriskās 
raidorganizācijas un kuri iekļauti to 
arhīvos.

(3) kinematogrāfijas, audio un audiovizuāli 
darbi, kurus radījušas sabiedriskās 
raidorganizācijas un kuri iekļauti to 
arhīvos.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Darbi, kas veido 1. panta 2. punktā 
minēto darbu neatņemamu vai iekļautu 
daļu.

Or. en

Pamatojums

Piemērošanas jomai ir jāattiecas ne tikai uz darbiem, bet arī uz citiem aizsargātiem 
objektiem, jo citādi direktīvai nebūs būtiska ietekme uz attiecīgajām priviliģētajām 
raidorganizācijām.

Grozījums Nr. 100
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbu uzskata par nenosakāmu
autortiesību darbu, ja pēc rūpīgas 
meklēšanas un tās rezultātu reģistrēšanas 
saskaņā ar 3. pantu darba tiesību subjekts
nav noteikts vai ir noteikts, bet nav atrasts.

1. Ar autortiesībām aizsargātu darbu 
uzskata par nenosakāmu autoru darbu, ja 
pēc  rūpīgas meklēšanas un tās rezultātu 
reģistrēšanas saskaņā ar 3. pantu nav 
noteikts neviens autortiesību vai
blakustiesību īpašnieks vai ir noteikts, bet
to nav iespējams atrast.

Or. en

Pamatojums

Ir jāiekļauj arī blakustiesības, jo citādi direktīvai nebūs būtiska ietekme uz attiecīgajām 
priviliģētajām raidorganizācijām.

Grozījums Nr. 101
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbu uzskata par nenosakāmu 
autortiesību darbu, ja pēc rūpīgas 
meklēšanas un tās rezultātu reģistrēšanas 
saskaņā ar 3. pantu darba tiesību subjekts 
nav noteikts vai ir noteikts, bet nav atrasts.

1. Darbu vai skaņu ierakstu uzskata par 
nenosakāmu autoru darbu, ja pēc rūpīgas 
meklēšanas un tās rezultātu reģistrēšanas 
saskaņā ar 3. pantu darba tiesību subjekts 
nav noteikts vai ir noteikts, bet nav atrasts.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbu uzskata par nenosakāmu 
autortiesību darbu, ja pēc rūpīgas 
meklēšanas un tās rezultātu reģistrēšanas 
saskaņā ar 3. pantu darba tiesību subjekts 
nav noteikts vai ir noteikts, bet nav atrasts.

1. Darbu uzskata par nenosakāmu autoru
darbu, ja pēc pienācīgi un godprātīgi 
veiktas rūpīgas meklēšanas un tās rezultātu 
reģistrēšanas saskaņā ar 3. pantu darba 
tiesību subjekts nav noteikts vai ir noteikts, 
bet nav atrasts.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja darbam ir vairāk nekā viens tiesību 
subjekts un kāds no tiesību subjektiem ir 
noteikts un atrasts, šo darbu neuzskata par 
nenosakāmu autortiesību darbu.

2. Ja darbam ir vairāk nekā viens tiesību 
subjekts un vismaz viens no tiesību 
subjektiem nav noteikts vai atrasts, šo 
darbu uzskata par nenosakāmu autoru
darbu. Zināmu vai apzinātu tiesību 
subjektu tiesības netiek ietekmētas.

Or. de

Pamatojums

Komisijas sākotnējais teksts radītu situāciju, kurā vairākums darbu ( īpaši audiovizuālajā 
jomā) tiktu atzīti par nepieejamiem. Tālab definīcija būtu jāpaplašina un vienlaicīgi būtu 
jāprecizē, ka noteikto tiesību subjektu tiesības paliek neskartas.

Grozījums Nr. 104
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja darbam ir vairāk nekā viens tiesību 2. Ja darbam ir vairāk nekā viens 
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subjekts un kāds no tiesību subjektiem ir 
noteikts un atrasts, šo darbu neuzskata par 
nenosakāmu autortiesību darbu.

autortiesību vai blakustiesību subjekts un 
kāds no tiesību subjektiem ir noteikts un 
atrasts, ar šo direktīvu netiek ietekmētas 
cita(-u) tiesību subjekta(-u) tiesības.

Or. en

Pamatojums

Ir jāiekļauj blakustiesības. Direktīvai nevajadzētu skart zināmo tiesību subjektu tiesības.

Grozījums Nr. 105
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja darbam ir vairāk nekā viens tiesību 
subjekts un kāds no tiesību subjektiem ir 
noteikts un atrasts, šo darbu neuzskata par 
nenosakāmu autortiesību darbu.

2. Ja darbam vai skaņu ierakstam ir vairāk 
nekā viens tiesību subjekts un kāds no 
tiesību subjektiem ir noteikts un atrasts, šo 
darbu neuzskata par nenosakāmu autoru
darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai noteiktu, vai darbs ir nenosakāmu 
autortiesību darbs, 1. panta 1. punktā 
minētās organizācijas nodrošina, ka 
saistībā ar katru darbu tiek veikta rūpīga 
meklēšana, izmantojot attiecīgajam darbu 
veidam atbilstošus informācijas avotus.

1. Lai noteiktu, vai darbs ir nenosakāmu 
autoru darbs, 1. panta 1. punktā minētās 
organizācijas nodrošina, ka saistībā ar 
katru darbu godprātīgi tiek veikta rūpīga 
meklēšana, izmantojot attiecīgajam darbu 
veidam atbilstošus informācijas avotus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 107
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai noteiktu, vai darbs ir nenosakāmu 
autortiesību darbs, 1. panta 1. punktā 
minētās organizācijas nodrošina, ka 
saistībā ar katru darbu tiek veikta rūpīga 
meklēšana, izmantojot attiecīgajam darbu 
veidam atbilstošus informācijas avotus.

1. Lai noteiktu, vai darbs ir nenosakāmu 
autoru darbs, 1. panta 1. punktā minētās 
organizācijas nodrošina, ka godprātīgi tiek 
veikta rūpīga meklēšana, izmantojot 
attiecīgajam darbu veidam atbilstošus 
informācijas avotus.

Or. en

Pamatojums

Comment by Europeana, EBLIDA, JISC and Liber, representing libraries, museums and 
other memory institutions: A solution to the legal problem presented by orphan works is 
without any use unless it is practical.  Large-scale release of orphan works will be impossible 
if the Directive insists on a diligent search for the right-holder of “each work” that is 
contained within a film, book or sound recording. A single physical work can potentially have 
many different contributors (for example a film in the UK across the 20th century can have at 
least 14 different rightholders) and the requirement to physically inspect every work imposed 
by the current wording, rather than using the cataloguing information that exists, will make 
mass digitisation impossible. The risks of a library digitising a work whose author can indeed 
be traced must be minimised but the words ’good faith’, ‘reasonable’ and ‘diligent’ that 
appear in the Directive are already well-understood legal principles. In addition to this the  
Annex to the draft Directive indicates a pragmatic and appropriate list of sources which need 
to be searched, including the ARROW database, national catalogues and collecting society 
databases. However,  without the removal of the term “each work” not only will mass 
digitisation be impossible because of the requirement to do a physical inspection, but also the 
use of existing databases of rightholders as envisaged by the Annex and the ARROW project  
itself will not be sufficiently comprehensive to fall within the scope of “due diligence”.
Without this crucial amendment to the Directive it will be of a limited practical use.

Grozījums Nr. 108
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai noteiktu, vai darbs ir nenosakāmu 
autortiesību darbs, 1. panta 1. punktā 
minētās organizācijas nodrošina, ka 
saistībā ar katru darbu tiek veikta rūpīga 
meklēšana, izmantojot attiecīgajam darbu 
veidam atbilstošus informācijas avotus.

1. Lai noteiktu, vai darbs vai skaņu 
ieraksts ir nenosakāmu autoru darbs, 
1. panta 1. punktā minētās organizācijas 
nodrošina, ka saistībā ar katru darbu tiek 
veikta rūpīga meklēšana, izmantojot 
attiecīgajam darbu veidam atbilstošus 
informācijas avotus.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Luigi Berlinguer

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai noteiktu, vai darbs ir nenosakāmu 
autortiesību darbs, 1. panta 1. punktā 
minētās organizācijas nodrošina, ka 
saistībā ar katru darbu tiek veikta rūpīga 
meklēšana, izmantojot attiecīgajam darbu 
veidam atbilstošus informācijas avotus.

1. Lai noteiktu, vai darbs ir nenosakāmu 
autoru darbs, 1. panta 1. punktā minētās 
organizācijas nodrošina, ka tiek veikta 
rūpīga meklēšana, izmantojot attiecīgajam 
darbu veidam atbilstošus informācijas 
avotus.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai noteiktu, vai darbs ir nenosakāmu 
autortiesību darbs, 1. panta 1. punktā 
minētās organizācijas nodrošina, ka 
saistībā ar katru darbu tiek veikta rūpīga 
meklēšana, izmantojot attiecīgajam darbu 
veidam atbilstošus informācijas avotus.

1. Lai noteiktu, vai darbs ir nenosakāmu
autoru darbs, 1. panta 1. punktā minētās 
organizācijas vai pilnvarotas autortiesību 
organizācijas nodrošina, ka saistībā ar 
katru darbu tiek veikta rūpīga meklēšana, 
izmantojot attiecīgajam darbu veidam 
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atbilstošus informācijas avotus.

Or. de

Grozījums Nr. 111
Alexandra Thein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Gadījumā, ja ir zināms, ka 
kinematogrāfijas vai audiovizuāls darbs ir 
kopražojums, godprātīga un rūpīga 
meklēšana ir jāveic katrā no dalībvalstīm, 
kuras ir iesaistītas kopražošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katram darbu veidam atbilstošos 
informācijas avotus, kas ietver pielikumā 
minētos avotus, nosaka dalībvalstis, 
konsultējoties ar tiesību subjektiem un 
lietotājiem.

2. Katram darbu veidam atbilstošos 
informācijas avotus, kas ietver pielikumā 
minētos avotus, nosaka dalībvalsts, 
vienojoties ar tiesību subjektiem un 
lietotājiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 113
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katram darbu veidam atbilstošos
informācijas avotus, kas ietver pielikumā 
minētos avotus, nosaka dalībvalstis, 
konsultējoties ar tiesību subjektiem un 
lietotājiem.

2. Katram darbu veidam vai jebkuriem 
citiem aizsargātiem tiesību objektiem 
atbilstoši informācijas avoti ir publiski 
pieejamas datubāzes, kuras nosaka katra
dalībvalsts, konsultējoties ar tiesību 
subjektiem un lietotājiem, un var ietvert 
pielikumā minētos avotus.

Or. en

Pamatojums

Publiski pieejamas datubāzes — tas ir minēts Komisijas priekšlikuma 13. apsvērumā, tātad 
tās jānorāda arī pantā, kā arī tās nepieciešams iekļaut, lai nodrošinātu skaidrību. Vārds 
„var” — tā kā attiecīgie avoti obligāti jānosaka katrai dalībvalstij atsevišķi, apspriežoties ar 
ieinteresētajām pusēm, dalībvalstis var nolemt papildus iekļaut citus avotus vai izslēgt tos, 
kuri šajā valstī nav svarīgi (piemēram, obligāto eksemplāru).

Grozījums Nr. 114
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katram darbu veidam atbilstošos 
informācijas avotus, kas ietver pielikumā 
minētos avotus, nosaka dalībvalstis, 
konsultējoties ar tiesību subjektiem un 
lietotājiem.

2. Katram darbu vai skaņu ierakstu 
veidam atbilstošos informācijas avotus 
nosaka katra dalībvalsts, konsultējoties ar 
tiesību subjektiem un lietotājiem, un tie
ietver pielikumā minētos avotus.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Luigi Berlinguer

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katram darbu veidam atbilstošos 
informācijas avotus, kas ietver pielikumā 
minētos avotus, nosaka dalībvalstis, 
konsultējoties ar tiesību subjektiem un 
lietotājiem.

2. Katram darbu veidam atbilstošos 
informācijas avotus nosaka dalībvalstis, 
konsultējoties ar tiesību subjektiem un 
lietotājiem, un tie ietver pielikumā minētos 
avotus ar nosacījumu, ka tie ir publiski 
pieejami tiešsaistē.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāiepazīstas arī ar „Rūpīgas meklēšanas 
pamatnostādnēs” uzskaitītajiem avotiem, 
kas minēti „Saprašanās memoranda par 
nenosakāmu autoru darbu rūpīgas 
meklēšanas pamatnostādnēm” 1. punktā.

Or. de

Pamatojums

Saprašanās memorandu, kas tika publicēts 2008. gada 4. jūnijā, ir parakstījuši bibliotēku, 
arhīvu un tiesību subjektu pārstāvji, klātesot Komisijas pārstāvjiem, un šajā memorandā ir 
iekļauts saskaņots avotu saraksts.

Grozījums Nr. 117
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Rūpīga meklēšana ir jāveic tikai tajā 
dalībvalstī, kurā darbs pirmo reizi publicēts 

3. Rūpīga meklēšana ir jāveic tikai tās 
dalībvalsts teritorijā, kurā darbs pirmo 
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vai pārraidīts. reizi publicēts vai pārraidīts. Ja ir 
pierādījumi, lai pieņemtu, ka tiesību 
subjekti no citu dalībvalstu teritorijas 
bijusi iesaistīti darba radīšanā, rūpīga 
meklēšana tiek uzskatīta par pabeigtu 
tikai tad, ja tā aptvērusi arī šo dalībvalstu 
teritorijas.

Or. de

Pamatojums

Kopražojumi, kas saistīti ar tiesību subjektiem no vairākām dalībvalstīm, ir bieži sastopami. 
Turklāt ir iespējams, ka darbs pirmo reizi tiek pārraidīts vienā dalībvalstī, kaut arī tas radīts 
citā dalībvalstī. Ja rūpīgas meklēšanas gaitā vienā dalībvalstī parādās pierādījumi, ka ir 
iesaistīti tiesību subjekti no kādas citas dalībvalsts, meklēšana jāpaplašina pāri tās 
dalībvalsts robežām, kurā darbs pirmo reizi publicēts vai pārraidīts.

Grozījums Nr. 118
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Rūpīga meklēšana ir jāveic tikai tajā 
dalībvalstī, kurā darbs pirmo reizi 
publicēts vai pārraidīts.

3. Rūpīga meklēšana ir jāveic tikai tajā 
dalībvalstī, kuras teritorijā darbs pirmo 
reizi publicēts, izrādīts vai pārraidīts. To 
veic godprātīgi un pienācīgā apjomā
pirms darba izmantošanas.

Or. en

Pamatojums

Ziņojuma projekta tekstam pievienots vārds „izrādīts”, lai aptvertu arī kinematogrāfijas 
darbus.

Grozījums Nr. 119
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Rūpīga meklēšana ir jāveic tikai tajā 
dalībvalstī, kurā darbs pirmo reizi 
publicēts vai pārraidīts.

3. Rūpīga meklēšana ir jāveic tikai tajā 
dalībvalstī, kuras teritorijā darbs pirmo 
reizi publicēts vai pārraidīts. Tā tiek veikta 
godprātīgi un pienācīgā apjomā attiecībā 
uz katru izmantoto darbu.

Or. fr

Grozījums Nr. 120
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – pirmā–a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dažos gadījumos godprātīga un rūpīga 
meklēšana aptvers meklēšanu arī citās 
dalībvalstīs, ne tikai tajās, kur notikusi 
darba pirmā publicēšana vai 
pārraidīšana.

Or. fr

Grozījums Nr. 121
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja darbs nav publicēts vai pārraidīts 
vai arī nevar noteikt dalībvalsti, kurā 
darbs pirmo reizi publicēts vai pārraidīts, 
rūpīga meklēšana tiek veikta izcelsmes 
valstī vai valstī, ar kuru darbs visvairāk 
saistīts. Vajadzības gadījumā tiek veikta 
papildus iepazīšanās ar informāciju citā 
valstī.
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Or. en

Grozījums Nr. 122
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to 
teritorijā veiktie rūpīgas meklēšanas 
rezultāti tiek reģistrēti publiski pieejamā 
datu bāzē.

4. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to 
teritorijā veiktie rūpīgas meklēšanas
rezultāti tiek reģistrēti publiski pieejamā 
datubāzē. Dalībvalstu datubāzes tiek 
veidotas un īstenotas tā, lai būtu 
iespējama to savienošana Eiropas līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 123
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pilnvarotas autortiesību organizācijas 
rīkojas to tiesību subjektu vārdā, kurus 
nevar atrast pat rūpīgas meklēšana 
rezultātā.

Or. de

Grozījums Nr. 124
Luis de Grandes Pascual

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

4.a Ja kinematogrāfijas vai audiovizuāls 
darbs, attiecībā uz kuru jāveic godprātīga 
un rūpīga meklēšana, ir kopražojums, 
godprātīga un rūpīga meklēšana tiek 
veikta ikvienā dalībvalstī, kas ir iesaistīta 
kopražošanā.

Or. es

Pamatojums

Daudzi kinematogrāfijas un audiovizuāli darbi ir kopražojumi. Ja godprātīga un rūpīga 
meklēšana tiek veikta tikai pirmās publikācijas vai pārraidīšanas dalībvalstī, bieži varētu 
nonākt pie secinājuma, ka darbs ir nenosakāmu autoru darbs, ja attiecīga informācija 
nenosakāmu autoru darba statusa noteikšanai var būt pieejama citās kopražošanā iesaistītās 
dalībvalstīs. Tālab godprātīga un rūpīga meklēšana būtu jāveic visās kopražošanā 
iesaistītajās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 125
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbu, ko saskaņā ar 2. pantu uzskata par 
nenosakāmu autortiesību darbu vienā 
dalībvalstī, uzskata par nenosakāmu 
autortiesību darbu visās dalībvalstīs.

Darbu vai skaņu ierakstu, ko saskaņā ar 
2. pantu uzskata par nenosakāmu autoru
darbu vienā dalībvalstī, uzskata par 
nenosakāmu autortiesību darbu visās 
dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
4. pants – pirmā a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Šī direktīva neskar pašreizējo vai 
turpmāko kārtību, ko dalībvalstis 
noteikušas attiecībā uz tiesību pārvaldību, 
piemēram, paplašinātām kolektīvām 
licencēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 127
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
4. pants – pirmā a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neskar dalībvalstu pašreizējo 
vai turpmāko kārtību attiecībā uz tiesību 
pārvaldību, piemēram, paplašinātām 
kolektīvām licencēm vai prasībām saņemt 
atļauju.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka par 
nenosakāmu autortiesību darbu 
uzskatāmu darbu tiesību subjektiem ir 
iespēja jebkurā laikā izbeigt nenosakāmu
autortiesību darba statusu.

Ja darbam, kas tiek uzskatīts par 
nenosakāmu autora darbu, ir tikai viens 
tiesību subjekts, dalībvalstis nodrošina, ka 
tiesību subjektam ir iespēja jebkurā laikā 
izbeigt nenosakāmu autoru darba statusu.
Ja darbam, kas tiek uzskatīts par 
nenosakāma autoru darbu, ir vairāk nekā 
viens tiesību subjekts, tā nenosakāmu 
autoru darba statusu var izbeigt saskaņā 
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ar 2. panta 2. punktu, ja ir noteikti un 
atrasti visi tiesību subjekti.

Or. de

Pamatojums

Precizējums saistībā ar 2. panta 2. punktu (gadījums, kad ir vairāk nekā viens tiesību 
subjekts).

Grozījums Nr. 129
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka par nenosakāmu 
autortiesību darbu uzskatāmu darbu tiesību 
subjektiem ir iespēja jebkurā laikā izbeigt 
nenosakāmu autortiesību darba statusu.

Dalībvalstis nodrošina, ka par nenosakāmu 
autoru darbu uzskatāma attiecīga darba
tiesību subjektam ir iespēja jebkurā laikā 
izbeigt nenosakāmu autoru darba statusu 
attiecībā uz sevi pašu, ja viņš sevi 
piemērota veidā dara zināmu.

Or. en

Pamatojums

Ja ir vairāki tiesību subjekti, katram būtu jākontrolē pašam savas tiesības un jāapskata 
atsevišķi attiecībā uz viņa paša tiesībām.

Grozījums Nr. 130
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka par nenosakāmu 
autortiesību darbu uzskatāmu darbu tiesību 
subjektiem ir iespēja jebkurā laikā izbeigt 
nenosakāmu autortiesību darba statusu.

Dalībvalstis nodrošina, ka par nenosakāmu 
autoru darbu uzskatāma darba vai skaņu 
ieraksta tiesību subjektam ir iespēja 
jebkurā laikā izbeigt nenosakāmu autoru
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darba statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka par nenosakāmu 
autortiesību darbu uzskatāmu darbu tiesību 
subjektiem ir iespēja jebkurā laikā izbeigt 
nenosakāmu autortiesību darba statusu.

Dalībvalstis nodrošina, ka par nenosakāmu 
autoru darbu uzskatāma darba tiesību 
subjektam ir īstenojama iespēja jebkurā 
laikā izbeigt nenosakāmu autoru darba 
statusu, un tālab paredz ātru un vienotu 
procedūru ar nelielām izmaksām.

Or. de

Grozījums Nr. 132
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka par nenosakāmu 
autortiesību darbu uzskatāmu darbu tiesību
subjektiem ir iespēja jebkurā laikā izbeigt 
nenosakāmu autortiesību darba statusu.

Dalībvalstis nodrošina, ka par nenosakāmu 
autoru darbu uzskatāma darba tiesību 
subjektam ir reāla iespēja jebkurā laikā 
dalībvalstī pēc savas izvēles ātri, vienādā 
un rentablā veidā izbeigt nenosakāmu 
autoru darba statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šo direktīvu nenosakāmu 
autoru darba statusa izbeigšana attiecībā 
uz tiesību subjektu, kas dara sevi zināmu, 
neapšauba līgumus, kas iepriekš stājušies 
spēkā attiecībā uz tāda darba 
izmantošanu, kurš iepriekš bija 
nenosakāma autora darbs attiecībā uz šo 
tiesību subjektu.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams skaidrs noteikums, lai aizsargātu nolīgumus, kas noslēgti  par to ražojumu 
izmantošanu, kuros iekļauti viens vai vairāki nenosakāmu autoru darbi. Īpaši attiecībā uz 
raidorganizāciju ražojumiem nolīgumi tiek noslēgti ilgu laiku, pirms  materiāls patiešām tiek 
pārraidīts, un tādējādi iesaistītajām pusēm (tostarp programmu redaktoriem, reklāmas 
devējiem u.tml.) ir vajadzīga juridiskā noteiktība.

Grozījums Nr. 134
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. panta 
1. punktā minētajām organizācijām ir 
atļauts izmantot nenosakāmu autortiesību
darbus šādos veidos:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. panta 
1. punktā minētajām organizācijām ir 
atļauts izmantot nenosakāmu autoru darbu
vai skaņu ierakstu šādos veidos:

Or. en

Grozījums Nr. 135
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) darīt nenosakāmu autortiesību darbus 
pieejamus Direktīvas 2001/29/EK 3. panta 
izpratnē;

(a) darīt nenosakāmu autoru darbu vai 
skaņu ierakstu pieejamu
Direktīvas 2001/29/EK 3. panta izpratnē;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) darīt nenosakāmu autortiesību darbus
pieejamus Direktīvas 2001/29/EK 3. panta 
izpratnē;

(a) publiski izplatot nenosakāmu autoru 
darbu, tostarp darot to pieejamu 
sabiedrībai tādā veidā, ka sabiedrības 
locekļi var piekļūt tam laikā un vietā pēc 
savas izvēles;

Or. fr

Grozījums Nr. 137
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) publiski izplatot nenosakāma autora 
darbu, tostarp darot to pieejamu 
sabiedrībai ar vadu vai bezvadu līdzekļiem 
tā, lai ikvienam ir piekļuve šim darbam 
laikā un vietā pēc savas izvēles.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikuma pašreizējo tekstu atļauta izmantošana aprobežojas ar izmantošanu 
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pēc pieprasījuma. Rezultātā tas neattiektos uz atkārtotu raidījumu (vai jebkādu šāda atkārtota 
raidījuma paralēlu pārraidīšanu) no raidorganizācijas arhīviem. Turklāt izmantošana pēc 
pieprasījuma 6. panta 2. punktā vispār ir ierobežota, paredzot noteikta skaita izmantošanu 
saistībā ar lietotāja „sabiedrisko pakalpojumu uzdevumiem”. Tas nevajadzīgi ierobežotu 
dalībvalstu brīvību rast citus piemērotus risinājumus.

Grozījums Nr. 138
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Taču, ja vien 7. pantā nav noteikts 
citādi, 1. panta 1. punktā minētās 
organizācijas nedrīkst izmantot 
nenosakāmu autortiesību darbus citiem 
mērķiem, izņemot to sabiedriski nozīmīgos 
uzdevumus, proti, saglabāt un restaurēt to 
kolekcijās iekļautus darbus un nodrošināt 
to pieejamību kultūras un izglītības 
vajadzībām.

2. 1. panta 1. punktā minētās organizācijas 
nedrīkst izmantot nenosakāmu autoru
darbus citiem mērķiem, izņemot to 
sabiedriski nozīmīgos uzdevumus, proti, 
saglabāt un restaurēt to kolekcijās iekļautus 
darbus un nodrošināt to pieejamību 
kultūras un izglītības vajadzībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 139
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Taču, ja vien 7. pantā nav noteikts citādi, 
1. panta 1. punktā minētās organizācijas 
nedrīkst izmantot nenosakāmu autortiesību 
darbus citiem mērķiem, izņemot to 
sabiedriski nozīmīgos uzdevumus, proti, 
saglabāt un restaurēt to kolekcijās iekļautus 
darbus un nodrošināt to pieejamību 
kultūras un izglītības vajadzībām.

2. Taču, ja vien 7. pantā nav noteikts citādi, 
1. panta 1. punktā minētās organizācijas 
nedrīkst izmantot nenosakāmu autoru
darbus vai skaņu ierakstus citiem 
mērķiem, izņemot to sabiedriski nozīmīgos 
uzdevumus, proti, saglabāt un restaurēt to 
kolekcijās iekļautus darbus un nodrošināt 
to pieejamību kultūras un izglītības 
vajadzībām.
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Or. en

Grozījums Nr. 140
Luis de Grandes Pascual

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Taču, ja vien 7. pantā nav noteikts 
citādi, 1. panta 1. punktā minētās 
organizācijas nedrīkst izmantot 
nenosakāmu autortiesību darbus citiem 
mērķiem, izņemot to sabiedriski nozīmīgos 
uzdevumus, proti, saglabāt un restaurēt to 
kolekcijās iekļautus darbus un nodrošināt 
to pieejamību kultūras un izglītības 
vajadzībām.

2. Taču 1. panta 1. punktā minētās 
organizācijas nedrīkst izmantot 
nenosakāmu autoru darbus citiem 
mērķiem, izņemot to sabiedriski nozīmīgos 
uzdevumus, proti, saglabāt un restaurēt to 
kolekcijās iekļautus darbus un nodrošināt 
to pieejamību kultūras un izglītības 
vajadzībām.

Or. es

Pamatojums

Atļauti nenosakāmu autoru darbu izmantošanas veidi ES būtu jānosaka šaurā veidā un 
jāpiesaista sabiedriski nozīmīgiem mērķiem, piemēram, saglabāšanai, restaurēšanai un 
piekļuves nodrošināšanai kultūras, pētniecības un izglītības vajadzībām.

Grozījums Nr. 141
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja nenosakāma autora darba viens vai 
vairāki tiesību subjekti ir noteikti, bet nav 
atrasti, tiesību subjekta(-u) vārds(-i) tiek 
norādīts(-i) ikreiz, kad darbu izmanto.

Or. de
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Pamatojums

Tāpat kā 7. panta 1. punkta 3) apakšpunktā šie nosacījumi būtu jāpiemēro arī attiecībā uz 
nekomerciāliem izmantošanas veidiem.

Grozījums Nr. 142
Marielle Gallo, Piotr Borys

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka tiesību 
subjekti, kas izbeidz nenosakāmu autoru 
darba statusu 5. panta izpratnē, saņem 
atlīdzību par šā darba izmantošanu, ko 
veikušas 1. panta 1. punktā minētās 
organizācijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 143
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai 1. panta 
1. punktā minētās organizācijas, izmantojot 
nenosakāmu autortiesību darbus saskaņā ar 
1. punktu, saglabātu informāciju par rūpīgo 
meklēšanu, ko tās veikušas, un uzturētu 
publiski pieejamus reģistrus par šo darbu 
izmantošanu.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai 1. panta 
1. punktā minētās organizācijas, izmantojot 
nenosakāmu autoru darbus saskaņā ar 
1. punktu, saglabātu informāciju par rūpīgo 
meklēšanu, ko tās veikušas, un uzturētu 
publiski pieejamus reģistrus par šo darbu 
izmantošanu. Šos reģistrus veido un īsteno 
tā, lai būtu iespējama to savienošana 
Eiropas mērogā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 144
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai 1. panta 
1. punktā minētās organizācijas, izmantojot 
nenosakāmu autortiesību darbus saskaņā ar 
1. punktu, saglabātu informāciju par rūpīgo 
meklēšanu, ko tās veikušas, un uzturētu 
publiski pieejamus reģistrus par šo darbu 
izmantošanu.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai 1. panta 
1. punktā minētās organizācijas, izmantojot 
nenosakāmu autoru darbus vai skaņu 
ierakstus saskaņā ar 1. punktu, saglabātu 
informāciju par rūpīgo meklēšanu, ko tās 
veikušas, un uzturētu publiski pieejamus 
reģistrus par šo darbu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Alexandra Thein

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai 1. panta 
1. punktā minētās organizācijas, izmantojot
nenosakāmu autortiesību darbus saskaņā ar 
1. punktu, saglabātu informāciju par 
rūpīgo meklēšanu, ko tās veikušas, un 
uzturētu publiski pieejamus reģistrus par 
šo darbu izmantošanu.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai 1. panta 
1. punktā minētās organizācijas var 
izmantot nenosakāmu autoru darbus 
saskaņā ar 1. punktu ar šādiem 
nosacījumiem:

(1) 1. panta 1. punktā minētās 
organizācijas saglabā informāciju par 
rūpīgo meklēšanu, ko tās veikušas;
(2) organizācijas uztur publiski pieejamu 
reģistru par nenosakāmu autoru darbu 
izmantošanu, ko tās veic;
(3) tādā nenosakāmu autoru darba 
gadījumā, kad tiesību subjekts ir noteikts, 
bet nav atrasts, tiesību subjekta vārds 
ikreiz tiek norādīts, izmantojot darbu;
(4) tiesību subjekti, kas izbeidz 
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nenosakāmu autoru darba statusu 
5. panta izpratnē, saņem atlīdzību par šā 
darba izmantošanu, ko veikušas 1. panta 
1. punktā minētās organizācijas. Šāda 
atlīdzība ir pielīdzināma tai, ko saņem 
zināms un atrasts tā paša darba tiesību 
subjekts par tāda paša veida izmantošanu.
Tiesību subjekti saskaņā ar 
šo apakšpunktu var prasīt atlīdzību 
dalībvalstu noteiktā termiņā, kurš nav 
īsāks par pieciem gadiem no dienas, kad 
notikusi darbība, kas ir prasības pamatā.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka tiesību 
subjekti, kas izbeidz nenosakāmu autoru 
darba statusu 5. panta izpratnē, saņem 
atlīdzību par šā darba izmantošanu, ko 
veikušas 1. panta 1. punktā minētās 
organizācijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 147
Piotr Borys, Marielle Gallo

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Tādā nenosakāmu autortiesību darba 
gadījumā, kad tiesību subjekts ir noteikts, 
bet nav atrasts, tiesību subjekta vārds 
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ikreiz tiek norādīts, izmantojot darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Nenosakāmu autortiesību darbu 
sankcionētas izmantošanas veidi
1. Dalībvalstis var 1. panta 1. punktā 
minētajām organizācijām sankcionēt 
nenosakāmu autortiesību darbu 
izmantošanu nolūkiem, kas nav minēti 6. 
panta 2. punktā, ar nosacījumu, ka:
(1) 1. panta 1. punktā minētās 
organizācijas saglabā informāciju par 
rūpīgo meklēšanu, ko tās veikušas;
(2) organizācijas uztur publiski pieejamu 
reģistru par nenosakāmu autortiesību 
darbu izmantošanu, ko tās veic;
(3) tādā nenosakāmu autortiesību darba 
gadījumā, kad tiesību subjekts ir noteikts, 
bet nav atrasts, tiesību subjekta vārds tiek 
norādīts pie darba izmantošanas;
(4) tiesību subjekti, kas izbeidz 
nenosakāmu autortiesību darba statusu 
5. panta izpratnē, saņem atlīdzību par šā 
darba izmantošanu, ko veikušas 1. panta 
1. punktā minētās organizācijas;
(5) tiesību subjekti saskaņā ar 
4. apakšpunktu var prasīt atlīdzību 
dalībvalstu noteiktā termiņā, kurš nav 
īsāks par pieciem gadiem no dienas, kad 
notikusi darbība, kas ir prasības pamatā.
2. Dalībvalstis var izvēlēties veidu, kādā 
sankcionēt izmantošanu 1. punkta 
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izpratnē, un tās var brīvi noteikt, ko darīt 
ar atlīdzību, kas nav pieprasīta pēc 
1. punkta 5. apakšpunktā noteiktā termiņa 
beigām.

Or. fr

Grozījums Nr. 149
Luis de Grandes Pascual

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Nenosakāmu autortiesību darbu 
sankcionētas izmantošanas veidi
1. Dalībvalstis var 1. panta 1. punktā 
minētajām organizācijām sankcionēt 
nenosakāmu autortiesību darbu 
izmantošanu nolūkiem, kas nav minēti 
6. panta 2. punktā, ar nosacījumu, ka:
(1) 1. panta 1. punktā minētās 
organizācijas saglabā informāciju par 
rūpīgo meklēšanu, ko tās veikušas;
(2) organizācijas uztur publiski pieejamu 
reģistru par nenosakāmu autortiesību 
darbu izmantošanu, ko tās veic;
(3) organizācijas uztur publiski pieejamu 
reģistru par nenosakāmu autortiesību 
darbu izmantošanu, ko tās veic;
(4) tiesību subjekti, kas izbeidz 
nenosakāmu autortiesību darba statusu 
5. panta izpratnē, saņem atlīdzību par šā 
darba izmantošanu, ko veikušas 1. panta 
1. punktā minētās organizācijas;
(5) tiesību subjekti saskaņā ar 
4. apakšpunktu var prasīt atlīdzību 
dalībvalstu noteiktā termiņā, kurš nav 
īsāks par pieciem gadiem no dienas, kad 
notikusi darbība, kas ir prasības pamatā.
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2. Dalībvalstis var izvēlēties veidu, kādā 
sankcionēt izmantošanu 1. punkta 
izpratnē, un tās var brīvi noteikt, ko darīt 
ar atlīdzību, kas nav pieprasīta pēc 
1. punkta 5. apakšpunktā noteiktā termiņa 
beigām.

Or. es

Grozījums Nr. 150
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var 1. panta 1. punktā 
minētajām organizācijām sankcionēt 
nenosakāmu autortiesību darbu
izmantošanu nolūkiem, kas nav minēti 
6. panta 2. punktā, ar nosacījumu, ka:

1. Dalībvalstis var 1. panta 1. punktā 
minētajām organizācijām sankcionēt 
nenosakāmu autoru darba vai skaņu 
ieraksta izmantošanu nolūkiem, kas nav 
minēti 6. panta 2. punktā, ar nosacījumu, 
ka:

Or. en

Grozījums Nr. 151
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) organizācijas uztur publiski pieejamu 
reģistru par nenosakāmu autortiesību darbu 
izmantošanu, ko tās veic;

(2) organizācijas uztur publiski pieejamu 
reģistru par nenosakāmu autortiesību darbu 
vai skaņu ierakstu izmantošanu, ko tās 
veic;

Or. en
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Grozījums Nr. 152
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) tādā nenosakāmu autortiesību darba 
gadījumā, kad tiesību subjekts ir noteikts, 
bet nav atrasts, tiesību subjekta vārds tiek 
norādīts pie darba izmantošanas;

(3) tādā nenosakāmu autoru darba vai 
skaņu ieraksta gadījumā, kad tiesību 
subjekts ir noteikts, bet nav atrasts, tiesību 
subjekta vārds tiek norādīts, izmantojot 
darbu vai skaņu ierakstu;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Organizācijas, kas minētas 1. panta 
1. punktā, var komerciāli atbilstošā  veidā 
un godprātīgi izmantot nenosakāmu 
autoru darbus līdz dienai, kad tiesību 
subjekts saskaņā ar 5. pantu piesaka 
tiesības uz darbu un izbeidz nenosakāma 
autora darba statusu. Līdz šai dienai 
tiesību subjekts atlīdzību nesaņem un 
tiesību aktus autortiesību jomā 
nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) tiesību subjekti, kas izbeidz 
nenosakāmu autortiesību darba statusu 
5. panta izpratnē, saņem atlīdzību par šā 
darba izmantošanu, ko veikušas 1. panta 
1. punktā minētās organizācijas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 155
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) tiesību subjekti, kas izbeidz 
nenosakāmu autortiesību darba statusu 
5. panta izpratnē, saņem atlīdzību par šā 
darba izmantošanu, ko veikušas 1. panta 
1. punktā minētās organizācijas;

(4) tiesību subjekti, kas izbeidz 
nenosakāmu autoru darba statusu 5. panta 
izpratnē, saskaņā ar dalībvalstu 
noteiktiem fiksētiem tarifiem saņem 
atlīdzību par šā darba izmantošanu, ko 
veikušas 1. panta 1. punktā minētās 
organizācijas;

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis viss kopā ir nodrošināt juridisko noteiktību bibliotēkām, muzejiem un 
raidorganizācijām, kas ir šīs direktīvas labumguvēji. Ja kādam tiesību subjektam, kas 
parādījies no jauna, ir tiesības uz nekonkrēti norādītu atlīdzību, juridiskā noteiktība izzūd un 
direktīvas 7. pants zaudē savu nozīmi.

Grozījums Nr. 156
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) tiesību subjekti, kas izbeidz 
nenosakāmu autortiesību darba statusu 
5. panta izpratnē, saņem atlīdzību par šā 
darba izmantošanu, ko veikušas 1. panta 
1. punktā minētās organizācijas;

(4) tiesību subjekti, kas izbeidz 
nenosakāmu autoru darba statusu 5. panta 
izpratnē, saņem atlīdzību par šā darba vai 
skaņu ieraksta izmantošanu, ko veikušas 
1. panta 1. punktā minētās organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) tiesību subjekti saskaņā ar 
4. apakšpunktu var prasīt atlīdzību 
dalībvalstu noteiktā termiņā, kurš nav 
īsāks par pieciem gadiem no dienas, kad 
notikusi darbība, kas ir prasības pamatā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 158
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) tiesību subjekti saskaņā ar 
4. apakšpunktu var prasīt atlīdzību 
dalībvalstu noteiktā termiņā, kurš nav 
īsāks par pieciem gadiem no dienas, kad 
notikusi darbība, kas ir prasības pamatā.

(5) tiesību subjekti saskaņā ar 
4. apakšpunktu var prasīt atlīdzību piecu 
gadu termiņā no dienas, kad notikusi 
darbība, kas ir prasības pamatā.

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņošanu, ar  direktīvu būtu jāprecizē fiksēta termiņa ierobežojums, nevis 
jāatstāj tas izlemšanai dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 159
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) tiesību subjekti saskaņā ar 
4. apakšpunktu var prasīt atlīdzību 
dalībvalstu noteiktā termiņā, kurš nav īsāks 
par pieciem gadiem no dienas, kad notikusi 
darbība, kas ir prasības pamatā.

(5) tiesību subjekti saskaņā ar
4. apakšpunktu var prasīt atlīdzību 
dalībvalstu noteiktā termiņā, kurš nav īsāks 
par pieciem gadiem no dienas, kad notikusi 
darba izmantošanas darbība, kas ir 
prasības pamatā.

Or. fr

Grozījums Nr. 160
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var izvēlēties veidu, kādā 
sankcionēt izmantošanu 1. punkta izpratnē, 
un tās var brīvi noteikt, ko darīt ar 
atlīdzību, kas nav pieprasīta pēc 1. punkta 
5. apakšpunktā noteiktā termiņa beigām.

2. Dalībvalstis var izvēlēties veidu, kādā 
sankcionēt izmantošanu 1. punkta izpratnē.
Tās brīvi nosaka, ko darīt ar atlīdzību, kas 
nav pieprasīta pēc 1. punkta 5. apakšpunktā 
noteiktā termiņa beigām. Tomēr 
priekšroka tiek dota šo ieņēmumu 
piešķiršanai darbu restaurēšanas un 
digitalizācijas nolūkiem, kā arī 
pasākumiem, kas atbalsta radošo procesu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 161
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Citu tiesību normu turpmāka 
piemērošana

Atbilstība citām tiesību normām

Or. fr

Grozījums Nr. 162
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Šī direktīva neskar arī dalībvalstu 
kārtību, kādā veic tiesību pārvaldību 
attiecībā uz darbu masveida digitalizāciju, 
piemēram, tādu, kas saistīta ar komerciāli 
nepieejamiem darbiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 163
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neskar noteikumus par tiesību 
pārvaldību darbiem un citiem 
aizsargātiem tiesību objektiem, it īpaši 
noteikumus par kolektīvo licencēšanu, 
tiesiskās prezumpcijas par pārstāvību vai 
tālāknodošanu, obligāto kolektīvo 
licencēšanas kārtību vai jebkādu to 
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kombināciju neatkarīgi no tā, vai minētie 
darbi vai aizsargājami tiesību objekti ir 
vai nav nenosakāmu autoru darbi 
2. panta nozīmē, saskaņā ar ES tiesību 
aktiem un starptautiskiem nolīgumiem 
par autortiesībām un blakustiesībām. 
Ikviena dalībvalsts, kurā šādi noteikumi ir 
spēkā vai ir ieviesti, nodrošina, ka 
1. panta 1. punkta minētie labumguvēji 
tiek ar likumu aizsargāti attiecībā uz to 
darbu vai citu aizsargājamu tiesību 
objektu izmantošanu, attiecībā uz kuriem 
izsniegta licence vai atļauja saskaņā ar 
šiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

There is neither a provision on a possible solution for orphan works via a form of collective 
licensing nor any encouragement for Member States to introduce such a type of solution, 
whereas in a number of Member States arrangements of this kind have proven to be 
appropriate for both orphan works and broadcasters' archives. Although the preamble 
includes the wording "The proposal also clarifies the application of extended collective 
licences to works which are potentially orphan works", the proposal itself omits to provide for 
the possibility of such licensing arrangements if a Member State would prefer to take that 
approach. This issue is too important to deal with such a provision merely in a recital.
Moreover, where such an approach is or will be taken, this Directive must create the 
necessary legal certainty for the cross-border effect.

Grozījums Nr. 164
Marielle Gallo, Piotr Borys

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Tiesību pārvaldība

Šī direktīva neskar dalībvalstu tiesību 
pārvaldības kārtību, piemēram, attiecībā 
uz paplašinātām kolektīvām licencēm.

Or. fr
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Grozījums Nr. 165
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs Direktīvas noteikumus piemēro 
attiecībā uz visiem 1. pantā minētajiem 
darbiem, ko [transponēšanas diena] 
aizsargā dalībvalstu tiesību akti 
autortiesību jomā.

1. Šīs Direktīvas noteikumus piemēro 
attiecībā uz visiem 1. pantā minētajiem 
darbiem vai skaņu ierakstiem, ko 
[transponēšanas diena] aizsargā dalībvalstu 
tiesību akti autortiesību jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pastāvīgi seko līdzi tiesību 
informācijas avotu attīstībai un vēlākais 
vienu gadu pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā un pēc tam katru gadu iesniedz 
ziņojumu par direktīvas piemērošanas jomā 
patlaban neiekļauto darbu vai citu 
aizsargātu tiesību objektu, konkrēti, 
fonogrammu, individuālu fotogrāfiju un 
citu attēlu iespējamu iekļaušanu šīs 
direktīvas piemērošanas jomā.

Komisija pastāvīgi seko līdzi tiesību 
informācijas avotu attīstībai un vēlākais 
vienu gadu pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā un pēc tam katru gadu iesniedz 
ziņojumu par direktīvas piemērošanas jomā 
patlaban neiekļauto darbu vai citu 
aizsargātu tiesību objektu, konkrēti, 
individuālu fotogrāfiju un citu attēlu un 
citu nepublicētu Eiropā radītu visu veidu 
darbu iespējamu iekļaušanu šīs direktīvas 
piemērošanas jomā, kā arī šīs direktīvas 
darbības jomas attiecināšanu uz 
labumguvējiem, kas nav uzskaitīti 
1. panta 1. punktā .

Or. en

Pamatojums

Citi labumguvēji, kas nav muzeji, bibliotēkas u. tml., ir vajadzīgi, ja mēs vēlamies, lai 
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nenosakāmu autoru darbi būtu pieejami, piemēram, dokumentālu filmu veidotājiem, kuri 
vēlas iekļaut jau uzņemtus vēsturiskus filmu materiālus, vai, vispārīgi runājot, uzņēmējiem 
kultūras jomā, kuri vēlētos izmantot Eiropas kopīgo kultūras mantojumu jaunos darbos. 
Nepublicētiem darbiem no kultūras viedokļa ir liela nozīme, jo daudzi darbi, kas tiek glabāti 
muzeju un bibliotēku kolekcijās, ietilpst šajā kategorijā. Šī direktīva ir labs sākums ar 
nenosakāmu autoru darbiem saistīto jautājumu tēmai, tomēr tā nesniedz pilnīgu risinājumu.

Grozījums Nr. 167
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija regulāri (vismaz reizi divos 
gados) atjaunina 1. panta 1. punktā 
minēto struktūru sarakstu, kuras ir 
atbildīgas par nenosakāmu autoru darbu 
pārvaldību.

Or. lt

Grozījums Nr. 168
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecīgās valsts izdevēju asociācija un 
autoru un žurnālistu asociācijas;

(a) attiecīgās valsts izdevēji un izdevēju 
asociācijas un autoru un žurnālistu 
asociācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Piotr Borys, Marielle Gallo

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 5. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) darba veidotāju, dalībnieku utt. 
saraksts un cita informācija uz darba 
iepakojuma;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Piotr Borys, Marielle Gallo

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 5. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) datubāzes vai visu to attiecīgo 
asociāciju vai iestāžu biedru/dalībnieku 
saraksti, kuras pārstāv attiecīgo 
kategoriju tiesību subjektus.

Or. en


