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5.9.2018 A8-0245/97 

Grozījums Nr.  97 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

38.a apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (38a) Šādu pasākumu īstenošanā 

būtiska ir informācijas sabiedrības 

pakalpojumu sniedzēju un tiesību 

īpašnieku sadarbība. Tiesību īpašniekiem 

būtu precīzi jānorāda informācijas 

sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem 

darbi vai citi tiesību objekti, uz kuriem pēc 

to ieskatiem tiem ir autortiesības. Tiesību 

īpašniekiem būtu jāsaglabā atbildība par 

trešo pušu pieprasījumiem attiecībā uz 

darbiem, kurus, īstenojot jebkādu 

vienošanos, kas panākta ar informācijas 

sabiedrības pakalpojuma sniedzēju, tie 

būtu noteikuši par saviem darbiem. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/98 

Grozījums Nr.  98 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

39. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(39) Satura pazīšanas tehnoloģiju un 

tamlīdzīgu tehnoloģiju funkcionēšanā 

nepieciešams, lai informācijas sabiedrības 

pakalpojumu sniedzēji, kas lielā apjomā 

glabā un sabiedrībai piekļūstamus dara ar 

autortiesībām aizsargātus darbus vai citus 

to lietotāju augšupielādētus tiesību 

objektus, sadarbotos ar tiesību 

īpašniekiem. Šādos gadījumos tiesību 

īpašniekiem būtu jāsniedz dati, kas 

nepieciešami, lai pakalpojumu sniedzēji 

varētu identificēt īpašniekiem piederošu 

saturu, un vajadzētu būt tā, ka tiesību 

īpašniekiem ir pārredzamas pakalpojumos 

izmantotās tehnoloģijas, lai būtu 

iespējams novērtēt to lietderību. 

Konkrētāk, pakalpojumu sniedzējiem būtu 

tiesību īpašnieki jāinformē par to, kāda 

veida tehnoloģijas tiek izmantotas, kādā 

veidā tās tiek ekspluatētas un kāds ir to 

gadījumu īpatsvars, kuros tiesību 

īpašnieku saturs tiek veiksmīgi atpazīts. 

Šīm tehnoloģijām būtu arī tiesību 

īpašniekiem jādod iespēja, ka viņi no 

informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzējiem var saņemt informāciju par 

to, kā tiek izmantots viņiem piederošs 

saturs, ko reglamentē kāds nolīgums. 

svītrots 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/99 

Grozījums Nr.  99 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

IV sadaļa – 2. nodaļa – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Daži veidi, kā aizsargātu saturu izmanto 

tiešsaistes pakalpojumos 

Daži veidi, kā aizsargātu saturu izmanto 

tiešsaistē 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/100 

Grozījums Nr.  100 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Aizsargāta satura izmantošana, ko veic 

informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzēji, kuri lielā apjomā glabā savu 

lietotāju augšupielādētus darbus un citus 

tiesību objektus un dod tiem piekļuvi 

Aizsargāta satura izmantošana, ko veic 

informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzēji, kuri lielā apjomā glabā darbus un 

citus tiesību objektus un dod tiem piekļuvi 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/101 

Grozījums Nr.  101 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Informācijas sabiedrības 

pakalpojumu sniedzēji, kas lielā apjomā 

glabā savu lietotāju augšupielādētus 

darbus vai citus tiesību objektus, 

sadarbībā ar tiesību īpašniekiem veic 

pasākumus, kuri nodrošina, ka funkcionē 

ar tiesību īpašniekiem slēgtie nolīgumi 

par viņu darbu vai citu tiesību objektu 

izmantošanu vai ka pakalpojumos nav 

pieejami darbi vai citi tiesību objekti, ko 

sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem 

identificējuši tiesību īpašnieki. Minētie 

pasākumi, piemēram, rezultatīvu satura 

atpazīšanas tehnoloģiju izmantošana, ir 

lietderīgi un samērīgi. Pakalpojumu 

sniedzēji tiesību īpašniekiem sniedz 

atbilstīgu informāciju par minēto 

pasākumu funkcionēšanu un to ieviešanu, 

kā arī attiecīgā gadījumā atbilstīgi ziņo 

par darbu un citu tiesību objektu 

atpazīšanu un izmantošanu. 

1. Ja informācijas sabiedrības 

pakalpojumu sniedzēji lietotājiem piedāvā 

satura glabāšanas pakalpojumus un 

piešķir sabiedrībai piekļuvi saturam un ja 

šāda darbība neatbilst Direktīvā 

2000/31/EK paredzētajiem atbrīvojumiem 

no atbildības, tie veic pienācīgus un 

samērīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

funkcionē ar tiesību īpašniekiem slēgtie 

licencēšanas nolīgumi. Šādu nolīgumu 

īstenošanā ievēro lietotāju pamattiesības, 

un tie informācijas sabiedrības 

pakalpojumu sniedzējiem neuzliek 

vispārēju pienākumu atbilstoši Direktīvas 

2000/31/EK 15. pantam pārraudzīt 

informāciju, ko tie pārraida vai glabā. 

Or. en 

 

 


