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_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 
1. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Bibliotēkas, muzeji, arhīvi, izglītības 
iestādes, filmu mantojuma iestādes un 
sabiedriskās raidorganizācijas ir iesaistītas 
savu kolekciju un arhīvu plašā 
digitalizācijā, lai radītu Eiropas digitālās 
bibliotēkas. Dalībvalstu bibliotēkas, 
muzeji, arhīvi, izglītības iestādes, filmu 
mantojuma iestādes un sabiedriskās 
raidorganizācijas palīdz saglabāt un 
izplatīt Eiropas kultūras mantojumu, un tas 
ir svarīgi arī saistībā ar tādu Eiropas 
digitālo bibliotēku kā Europeana izveidi. 
Iespiedmateriālu masveida digitalizācijas, 
kā arī meklēšanas un indeksēšanas 
tehnoloăijas palielina bibliotēku kolekciju 
pētniecisko vērtību. 

(1) Dalībvalstu bibliotēkas, muzeji, arhīvi, 
izglītības iestādes, filmu mantojuma 
iestādes un sabiedriskās raidorganizācijas 
ir iesaistītas savu kolekciju un arhīvu plašā 
digitalizācijā, lai radītu Eiropas digitālās 
bibliotēkas. Tie palīdz saglabāt un izplatīt 
Eiropas kultūras mantojumu, un tas ir 
svarīgi arī saistībā ar tādu Eiropas digitālo 
bibliotēku kā Europeana izveidi. 
Iespiedmateriālu masveida digitalizācijas, 
kā arī meklēšanas un indeksēšanas 
tehnoloăijas palielina bibliotēku kolekciju 
pētniecisko vērtību. 
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Grozījums Nr.  2 

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 paziĦojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reăionu 
komitejai „Digitālā programma Eiropai”. 

(3) Tiesiskā regulējuma radīšana, lai 
atvieglotu tādu ar autortiesībām 
aizsargājamu darbu, kuru tiesību vai 
blakustiesību 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 paziĦojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reăionu 
komitejai „Digitālā programma Eiropai”. 

 

Grozījums Nr.  3 

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 
saskaĦošanu informācijas sabiedrībā, kurai 
atbilstoši ir saskaĦotas 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 
saskaĦošanu informācijas sabiedrībā, kurai 
atbilstoši ir saskaĦotas 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. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 
4.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Autortiesības ir radošās nozares 
saimnieciskais pamats, jo tās sekmē 
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inovācijas, jaunradi, ieguldījumus un 
ražošanu. Tālab darbu masveida 
digitalizācija un izplatīšana ir Eiropas 
kultūras mantojuma aizsardzības 
līdzeklis. Autortiesības ir nozīmīgs 
mehānisms, lai radošajā nozarē 
nodrošinātu atlīdzību par darbu. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 
8. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Kinematogrāfijas, audio un 
audiovizuālie darbi, kas atrodas 
sabiedrisko raidorganizāciju arhīvos un 
kurus producējušas sabiedriskās 
raidorganizācijas, ietver nenosakāmu 
autortiesību darbus. ĥemot vērā 
raidorganizāciju īpašo audio un 
audiovizuālā materiāla producentu 
statusu un nepieciešamību pieĦemt 
pasākumus, lai ierobežotu nenosakāmu 
autortiesību darbu rašanos nākotnē, ir 
piemēroti noteikt laika ierobežojumu 
attiecībā uz šīs direktīvas piemērošanu, 
ciktāl tā attiecas uz darbiem sabiedrisko 
raidorganizāciju arhīvos. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  6 
Direktīvas priekšlikums 
8.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Ir būtiski turpmāk novērst tādu 
jaunu darbu rašanos, kuru autori ir 
nenosakāmi, Ħemot vērā to, ka digitālajā 
laikmetā nepārtraukti palielinās radošā 
satura ražošana un izplatīšana tiešsaistē. 
Ir nepieciešama skaidra norāde par to, kā 
noteikt un atrast tiesību subjektus, kā arī 
ir jāparedz īpaša reăistrācija kā 
priekšnoteikums tiesību izmantošanai 
pilnā apjomā. Turklāt ir nepieciešams 
radīt stabilu sistēmu tiesību iegūšanai. 
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Tiesiskajam regulējumam vajadzētu būt 
tādam, kas pieĜauj tehnisko jauninājumu 
izmantošanu, kā arī pietiekami elastīgam, 
pieĜaujot līgumu noslēgšanu starp tiesību 
subjektiem nākotnē. 

 

Grozījums Nr.  7 

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

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 
11. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

 

Grozījums Nr.  9 

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 jāatĜauj noteikt, ka šādu 
rūpīgu meklēšanu var veikt vai nu šajā 
direktīvā minētās organizācijas vai citas 
organizācijas. 

(12) Pirms darba atzīšanas par nenosakāmu 
autoru darbu, būtu jāveic godprātīga un 
pietiekami rūpīga tiesību subjekta 
meklēšana. Dalībvalstīm būtu jāatĜauj 
noteikt, ka šādu rūpīgu meklēšanu var veikt 
šajā direktīvā minētās organizācijas vai 
citas pilnvarotas organizācijas. 
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Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 
13. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Lai Savienībā nodrošinātu augstu 
autortiesību aizsardzības līmeni, attiecībā 
uz rūpīgu meklēšanu ir lietderīgi paredzēt 
saskaĦotu 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 reăistrēta 
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 
saskaĦotu pieeju. Veicot rūpīgu meklēšanu, 
būtu jāizmanto publiski pieejamas 
datubāzes, 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 piešėirts 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 reăistrēti publiski 
pieejamā datubāzē. Bezmaksas publiski 
pieejamās meklējumu rezultātu datubāzes 
un nenosakāmu autoru darbu izmantošana 
iespēju robežās jāveido un jāīsteno tā, lai 
būtu iespējama to savienošana un 
sadarbspēja Eiropas līmenī un to 
aplūkošana, izmantojot vienu pieejas 
punktu. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 
14. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

 

Grozījums Nr.  12 

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 autoru darba statuss, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina to teritorijā 
veiktas rūpīgas meklēšanas rezultātu 
iekĜaušana publiski pieejamā datubāzē. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 
16. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(16) Ja tiesību subjekti piesaka tiesības uz 
saviem darbiem, būtu jāparedz, ka viĦiem 
ir iespēja izbeigt nenosakāmu autoru 
darbu statusu attiecībā uz šiem darbiem. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai šādi 
tiesību subjekti saĦemtu pienācīgu un 
taisnīgu atlīdzību par savu darbu 
izmantošanu pagātnē. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 
16.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 
17. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Lai veicinātu izglītību un kultūru, 
dalībvalstīm būtu jāĜauj 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 iekĜautos darbus 
un nodrošināt to pieejamību kultūras un 
izglītības vajadzībām. Filmu mantojuma 
iestādēm saskaĦā ar šo direktīvu būtu 
jāaptver dalībvalstu izraudzītas 
organizācijas, kas vāc, kataloăizē, saglabā 
un restaurē to kultūras mantojuma filmas. 

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

 

Grozījums Nr.  16 

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 atĜautos 
izmantošanas veidus, var slēgt līgumus ar 
komerciāliem partneriem, lai digitalizētu 

(18) Eiropas kultūras mantojuma 
digitalizācijas sekmēšanā ieguldījumu var 
sniegt arī līgumu slēgšana, proti, 
bibliotēkas, izglītības iestādes, muzeji, 
arhīvi, filmu un audioierakstu mantojuma 
iestādes un sabiedriskās 
raidorganizācijas, ievērojot šajā direktīvā 
minētos atĜautos izmantošanas veidus, var 



 

 
 PE493.556/ 8 

 LV 

un darītu pieejamus sabiedrībai 
nenosakāmu autoru darbus. Līgumos var 
paredzēt arī finansiālu palīdzību, ko sniedz 
šie partneri. 

slēgt līgumus ar komerciāliem partneriem, 
lai digitalizētu un darītu pieejamus 
sabiedrībai nenosakāmu autoru darbus. 
Līgumos var paredzēt arī finansiālu 
palīdzību, ko sniedz šie partneri. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 
19. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Lai uzlabotu Savienības iedzīvotāju 
piekĜuves iespējas Eiropas kultūras 
mantojumam, jānodrošina, ka nenosakāmu 
autortiesību darbi, kas ir digitalizēti un 
darīti pieejami sabiedrībai vienā 
dalībvalstī, ir pieejami arī pārējās 
dalībvalstīs. Publiski pieejamām 
bibliotēkām, izglītības iestādēm, muzejiem, 
arhīviem, filmu mantojuma iestādēm un 
sabiedriskām raidorganizācijām, kas 
izmanto nenosakāmu autortiesību darbus, 
lai pildītu savus sabiedriski nozīmīgos 
uzdevumus, būtu jāspēj padarīt 
nenosakāmu autortiesību darbus pieejamus 
sabiedrībai citās dalībvalstīs. 

(19) Lai uzlabotu Savienības iedzīvotāju 
piekĜuves iespējas Eiropas kultūras 
mantojumam, jānodrošina, ka nenosakāmu 
autoru darbi, kas ir digitalizēti un darīti 
pieejami sabiedrībai vienā dalībvalstī, ir 
pieejami arī pārējās dalībvalstīs. 
Bibliotēkām, izglītības iestādēm, 
muzejiem, arhīviem, filmu mantojuma 
iestādēm un sabiedriskām 
raidorganizācijām, kas izmanto 
nenosakāmu autoru darbus, lai pildītu 
savus sabiedriski nozīmīgos uzdevumus, 
būtu jāspēj padarīt nenosakāmu autoru 
darbus pieejamus sabiedrībai citās 
dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  18 

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 kārtību attiecībā uz jebkāda 
veida tiesību pārvaldības sistēmām, 
piemēram, paplašinātām kolektīvām 
licencēm. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 
21. apsvērums 



 

 
 PE493.556/ 9 

 LV 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Dalībvalstīm būtu jāatĜauj pieĜaut 
nenosakāmu autoru darbu izmantošanu 
mērėiem, kas ir plašāki par šajā direktīvā 
minēto organizāciju sabiedriski 
nozīmīgajiem uzdevumiem. Šādos 
gadījumos būtu jāaizsargā tiesību 
subjektu likumīgās tiesības un intereses. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 
22. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Ja dalībvalsts ar šajā direktīvā 
noteiktajiem nosacījumiem atĜauj publiski 
pieejamām bibliotēkām, izglītības 
iestādēm, muzejiem, arhīviem, filmu 
mantojuma iestādēm un sabiedriskām 
raidorganizācijām izmantot nenosakāmu 
autoru darbus mērėiem, kas ir plašāki par 
šo organizāciju sabiedriski nozīmīgajiem 
uzdevumiem, tiesību subjektiem, kas 
pieteikuši tiesības uz saviem darbiem, 
būtu jāsaĦem atlīdzība. Nosakot šādu 
atlīdzību, būtu jāĦem 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 termiĦa 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. 

svītrots 
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Grozījums Nr.  21 

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 apĦemas izmantot 
nenosakāmu autortiesību darbus. 

1. Šī direktīva attiecas uz dažiem veidiem, 
kādos dalībvalstīs izveidotas publiski 
pieejamas bibliotēkas, izglītības iestādes un 
muzeji, kā arī arhīvi, filmu un 
audioierakstu mantojuma iestādes, 
izdevniecības un sabiedriskās 
raidorganizācijas apĦemas izmantot 
nenosakāmu autoru darbus. 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 
1. pants – 2. punkts – ievaddaĜa 
 

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 vai 
blakustiesībām, pirmo reizi publicēti vai 
pārraidīti kādas dalībvalsts teritorijā, 
atrodas 1. panta 1. punktā minēto 
organizāciju kolekcijās un arhīvos un ir: 

 

Grozījums Nr.  23 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1) grāmatas, žurnāli, laikraksti, kā arī citi 
rakstveida materiāli un iespiedmateriāli vai  

 



 

 
 PE493.556/ 11 

 LV 

Grozījums Nr.  24 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

2) fonogrammas, kinematogrāfijas vai 
audiovizuāli darbi. 

 

Grozījums Nr.  25 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

svītrots 

 

Grozījums Nr.  26 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šo direktīvu piemēro arī darbiem, kas 
veido 2. punktā minēto darbu 
neatĦemamu vai iekĜautu daĜu, tostarp 
tēlotājmākslas darbiem, fotogrāfijām, 
ilustrācijām, dizainparaugiem, 
arhitektūras darbiem, šo darbu skicēm un 
citiem darbiem. 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 
2. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

aizsargājamu darbu uzskata par 
nenosakāmu autoru darbu, ja, neskatoties 
uz to, ka ir veikta rūpīga meklēšana un tās 
rezultātu reăistrēšana saskaĦā ar 3. pantu, 
attiecīgā darba tiesību subjekts nav 
noteikts vai ir noteikts, bet to nav 
iespējams atrast. 

 

Grozījums Nr.  28 

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, pat ja ir 
noteikts, nav atrasts pēc rūpīgas 
meklēšanas un reăistrēšanas saskaĦā ar 
3. pantu, šo darbu uzskata par nenosakāmu 
autoru darbu, ciktāl tas attiecas uz 
nenoteikto vai neatrasto tiesību subjektu 
tiesībām.  

 

Grozījums Nr.  29 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šā panta 2. punkta noteikumi neskar 
to tiesību subjektu tiesības šajā darbā, 
kuri ir identificēti un atrasti. 

 

Grozījums Nr.  30 

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 

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

attiecīgajam darbu veidam atbilstošus 
informācijas avotus. 

 

Grozījums Nr.  31 

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. 

 

Grozījums Nr.  32 

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

 

Grozījums Nr.  33 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.  34 
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Direktīvas priekšlikums 
3. pants – 2.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Ja rūpīgo meklēšanu veic citas 
organizācijas, nevis 1. panta 1. punktā 
minētās, tad pēdējās šeit nosauktās 
organizācijas tomēr saglabā atbildību par 
veikto meklēšanu. 

 

Grozījums Nr.  35 

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. Rūpīgu meklēšanu veic tikai tās 
dalībvalsts teritorijā, kurā darbs pirmo 
reizi publicēts vai pārraidīts. To veic 
godprātīgi pirms darba izmantošanas. 

 

Grozījums Nr.  36 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3a. Ja ir pierādījumi, lai pieĦemtu, ka 
tiesību subjekti no citu dalībvalstu 
teritorijas bijuši iesaistīti darba radīšanā, 
rūpīga meklēšana tiek uzskatīta par 
pabeigtu tikai tad, ja tā aptvērusi arī šo 
dalībvalstu teritorijas. 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 
3. pants – 4. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

4. Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā 
veiktie rūpīgas meklēšanas rezultāti tiek 
reăistrēti publiski pieejamā datubāzē. 
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datubāzē. Dalībvalstu datubāzes tiek veidotas un 
īstenotas tā, lai būtu iespējama to 
savstarpēja savienošana Eiropas līmenī. 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienam par 
nenosakāmu autoru darbu uzskatāma 
darba tiesību subjektam ir tiesības jebkurā 
laikā izbeigt nenosakāmu autoru darba 
statusu attiecībā uz šim tiesību subjektam 
piederošajām tiesībām. 

 

Grozījums Nr.  39 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Darbs zaudē nenosakāmu autoru 
darba statusu tikai tad, ja ir identificēti un 
atrasti visi tiesību subjekti. 

 

Grozījums Nr.  40 

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 
mērėiem, izĦemot to sabiedriski nozīmīgos 
uzdevumus, proti, saglabāt un restaurēt to 
kolekcijās iekĜautus darbus un nodrošināt 
to pieejamību kultūras un izglītības 
vajadzībām. 

2. 1. panta 1. punktā minētās organizācijas 
nedrīkst izmantot nenosakāmu autoru 
darbus citiem mērėiem, izĦemot to 
sabiedriski nozīmīgos uzdevumus, proti, 
saglabāt un restaurēt to kolekcijās iekĜautus 
darbus un nodrošināt to pieejamību 
kultūras un izglītības vajadzībām. 
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Grozījums Nr.  41 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 
6. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šī direktīva neskar šādu organizāciju 
līgumu slēgšanas brīvību ar mērėi pildīt to 
sabiedriski nozīmīgos uzdevumus. 

3. Šī direktīva neskar šādu organizāciju 
līgumu slēgšanas brīvību ar mērėi pildīt to 
sabiedriski nozīmīgos uzdevumus, jo īpaši 
attiecībā uz publiskā un privātā sektora 
partnerības līgumiem. 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 
6. pants – 4. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

svītrots 
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Grozījums Nr.  44 un 45 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Dalībvalstis nodrošina, ka 1. panta 
1. punktā minētās organizācijas, kas 
izmanto nenosakāmu autoru darbus 
saskaĦā ar 6. panta 1. punktu: 

 1) saglabā informāciju par to veikto 
rūpīgo meklēšanu; 

 2) uztur publiski pieejamus reăistrus par 
nenosakāmu autoru darbu izmantošanu, 
ko tās veikušas; 

 3) saistībā ar nenosakāmu autoru darba 
ikvienu izmantošanu, ja viens vai vairāki 
tiesību subjekti ir identificēti, bet nav 
atrasti, norāda tiesību subjekta vārdu; 

Dalībvalstis nodrošina, ka tiesību subjekti, 
kas izbeidz nenosakāmu autoru darba 
statusu attiecībā uz sev piederošām 
tiesībām, kā minēts 5. panta 1. punktā, 
saĦem pienācīgu un taisnīgu atlīdzību par 
darbu izmantošanu. 

 
 

Grozījums Nr.  46 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.b Dalībvalstis nosūta Komisijai to 
datubāzu sarakstu un ziĦas par to 
tiešsaistes atrašanās vietu savā teritorijā, 
kurās 1. panta 1. punktā minētās 
organizācijas glabā informāciju par to 
veikto rūpīgo meklēšanu un nenosakāmu 
autoru darbu izmantošanu, kā arī par 
jebkādām izmaiĦām šajās datubāzēs. 
Komisija nosūta šo informāciju visām 
dalībvalstīm. 
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Grozījums Nr.  47 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.c Lai izvairītos no dārgas digitalizācijas 
atkārtotas veikšanas, dalībvalstis atĜauj 
1. panta 1. punktā minētajām 
organizācijām savstarpēji saslēgt to 
kolekcijās iekĜautos nenosakāmu autoru 
darbus ar mērėi padarīt šos darbus 
savstarpēji pieejamus abām 
organizācijām. 

 

Grozījums Nr.  48 

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 
reăistru 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, saĦem atlīdzību par šā 
darba izmantošanu, ko veikušas 1. panta 
1. punktā minētās organizācijas; 
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(5) tiesību subjekti saskaĦā ar 
4. apakšpunktu var prasīt atlīdzību 
dalībvalstu noteiktā termiĦā, 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 
izpratnē, un tās var brīvi noteikt, ko darīt 
ar atlīdzību, kas nav pieprasīta pēc 
1. punkta 5. apakšpunktā noteiktā termiĦa 
beigām. 

 

 

Grozījums Nr.  49 

Direktīvas priekšlikums 
7.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a pants 

 Tiesību pārvaldības sistēmu kārtība 

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

 

Grozījums Nr.  50 

Direktīvas priekšlikums 
7.b pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.b pants  

 Preventīvi pasākumi 

 Dalībvalstis, saskaĦojot ar ieinteresētajām 
pusēm, veicina visus preventīvos 
pasākumus, kas varētu ierobežot 
nenosakāmu autoru darbu turpmāku 
parādīšanos un samazināt to skaitu. 

 

Grozījums Nr.  51 
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Direktīvas priekšlikums 
8. pants – 1.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Šī direktīva neskar dalībvalstu kārtību, 
kādā veic darbu masveida digitalizāciju, 
piemēram, tādu, kas saistīta ar komerciāli 
nepieejamiem darbiem. 

 

Grozījums Nr.  52 

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, ko [transponēšanas datums] vai 
pēc tam aizsargā dalībvalstu tiesību akti 
autortiesību jomā. 

 

Grozījums Nr.  53 

Direktīvas priekšlikums 
10. pants – 1. punkts – 1. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [...]. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai 
zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu. 

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības līdz [divu 
gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā]. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus 
Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu. 

 

Grozījums Nr.  54 

Direktīvas priekšlikums 
11. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

 

Grozījums Nr.  55 

Direktīvas priekšlikums 
Pielikums – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Direktīvas 3. panta 2. punktā minētie 
informācijas avoti ir šādi. 

Direktīvas 3. panta 2. punktā minētie 
informācijas avoti ietver: 

 

Grozījums Nr.  56 

Direktīvas priekšlikums 
Pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) obligātais eksemplārs; a) obligātā eksemplāra katalogus; 

 

Grozījums Nr.  57 

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; 
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Grozījums Nr.  58 

Direktīvas priekšlikums 
Pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) obligātais eksemplārs; b) obligātā eksemplāra katalogi; 

 

Grozījums Nr.  59 

Direktīvas priekšlikums 
Pielikums – 5. punkts – a apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) obligātais eksemplārs; a) obligātā eksemplāra katalogi; 

 

Grozījums Nr.  60 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.  61 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 
 


