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5.9.2018 A8-0245/102 

Grozījums Nr.  102 

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.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Lai nodrošinātu licencēšanas 

nolīgumu funkcionēšanu, kā minēts 

1. punktā, informācijas sabiedrības 

pakalpojumu sniedzēji un tiesību 

īpašnieki savstarpēji sadarbojas. Tiesību 

īpašnieki precīzi norāda informācijas 

sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem 

darbus vai citus tiesību objektus, uz 

kuriem tiem ir autortiesības. Informācijas 

sabiedrības pakalpojumu sniedzēji 

informē tiesību īpašniekus par veiktajiem 

pasākumiem un to darbības precizitāti, kā 

arī attiecīgos gadījumos ziņo par darbu 

un citu tiesību objektu izmantošanu. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/103 

Grozījums Nr.  103 

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 – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā 

minētie pakalpojumu sniedzēji ievieš 

sūdzību un kompensāciju mehānismus, 

kas lietotājiem ir pieejami gadījumos, kur 

ir strīdi par 1. punktā minēto pasākumu 

piemērošanu. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā 

minētie pakalpojumu sniedzēji sadarbībā 

ar tiesību īpašniekiem ievieš sūdzību 
mehānismus, kas lietotājiem ir pieejami 

gadījumos, kad ir strīdi par 1. punktā 

minēto licencēšanas nolīgumu īstenošanu. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/104 

Grozījums Nr.  104 

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 – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis nodrošina, ka 

lietotājiem ir piekļuve tiesai vai citai 

kompetentai iestādei, lai viņi varētu 

aizstāvēt savas tiesības uz izmantošanu 

saskaņā ar izņēmumu un ierobežojumu 

un apstrīdēt jebkādus ierobežojošus 

pasākumus, par kuriem panākta 

vienošanās saskaņā ar 3. punktu. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/105 

Grozījums Nr.  105 

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 – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Attiecīgā gadījumā dalībvalstis 

atvieglo ieinteresēto personu dialogos 

īstenotu sadarbību starp informācijas 

sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem un 

tiesību īpašniekiem, kurā tiek definēta tāda 

labākā prakse kā lietderīgas un samērīgas 

satura atpazīšanas tehnoloģijas, cita 

starpā ņemot vērā pakalpojumu dabu, 

tehnoloģiju pieejamību un to rezultativitāti 

tehnoloģiskās attīstības gaismā. 

3. Attiecīgā gadījumā dalībvalstis 

atvieglo ieinteresēto personu dialogos 

īstenotu sadarbību starp 1. punktā 

minētajiem informācijas sabiedrības 

pakalpojumu sniedzējiem, lietotāju 

pārstāvjiem un tiesību īpašniekiem, kurā 

tiek definēta labākā prakse, kā īstenot 1. 

punktu. Veiktie pasākumi ir pienācīgi un 

samērīgi un cita starpā ņem vērā 

pakalpojumu dabu, tehnoloģiju pieejamību 

un to rezultativitāti tehnoloģiskās attīstības 

gaismā. 

Or. en 

 

 


