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5.9.2018 A8-0245/112 

Grozījums Nr.  112 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

GUE/NGL grupas 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. pt 
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5.9.2018 A8-0245/113 

Grozījums Nr.  113 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

45.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (45a) Direktīva garantē regresa 

nepieļaušanas principu, proti, ja kādā 

dalībvalstī jau pastāv autoriem, 

radītājiem, izpildītājiem un lietotajiem 

labvēlīgāks tiesiskais regulējums vai kāda 

dalībvalsts tādu ievieš pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā, noteicošajam jābūt 

labvēlīgākajam regulējumam. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/114 

Grozījums Nr.  114 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Attiecībā uz Direktīvas 2001/29/EK 

2. pantā, Direktīvas 96/9/EK 5. panta a) 

punktā un 7. panta 1. punktā un šīs 

direktīvas 11. panta 1. punktā paredzētajām 

tiesībām dalībvalstis nosaka izņēmumu, 

kas attiecas uz reproducēšanu un 

ekstrahēšanu, kuru pētniecības 

organizācijas veikušas, lai izdarītu 

tekstizraci un datizraci darbos vai citos 

tiesību objektos, kas tiem ir likumīgi 

piekļūstami zinātniskas pētniecības 

vajadzībām. 

1. Attiecībā uz Direktīvas 2001/29/EK 

2. pantā, Direktīvas 96/9/EK 5. panta a) 

punktā un 7. panta 1. punktā un šīs 

direktīvas 11. panta 1. punktā paredzētajām 

tiesībām dalībvalstis nosaka izņēmumu, 

kas attiecas uz reproducēšanu un 

ekstrahēšanu, kuru pētniecības 

organizācijas, izglītības iestādes un 

kultūras mantojuma iestādes veikušas, lai 

izdarītu tekstizraci un datizraci darbos vai 

citos tiesību objektos, kas tiem ir likumīgi 

piekļūstami zinātniskas pētniecības vai 

kultūras mantojuma aizsardzības 

vajadzībām. Dalībvalstis palīdz veicināt 

pētniecību un inovāciju kā tādu, savukārt 

tekstizraci un datizraci ir arī atļauts 

izmantot citiem mērķiem, nevis tikai 

zinātniskiem mērķiem. Dalībvalstis apsver 

iespēju paplašināt to organizāciju loku, uz 

kurām attiecas izņēmums, ar noteikumu, 

ka to darbība ir sabiedrības interesēs. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/115 

Grozījums Nr.  115 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Tiesību īpašniekiem atļauj veikt 

pasākumus, kas darbus vai citus tiesību 

objektus mitinošajiem tīkliem un 

datubāzēm nodrošina drošību un 

integritāti. Šādi pasākumi nepārsniedz 

minētā mērķa sasniegšanai vajadzīgo. 

3. Tiek garantēta drošība un 

integritāte darbus vai citus tiesību objektus 

mitinošajiem tīkliem un datubāzēm. Šādi 

pasākumi nepārsniedz minētā mērķa 

sasniegšanai vajadzīgo. Atbrīvojumu 

nedrīkst apiet, veicot tehnoloģiskus 

aizsardzības pasākumus. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/116 

Grozījums Nr.  116 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  4.a Dalībvalstis nodrošina, ka 

reproducēšanas un ekstrahēšanas, ko veic 

tekstizraces un datizraces mērķiem, 

rezultāti tiek glabāti drošā veidā un 

kopijas tiek izmantotas zinātniskajai 

pētniecībai un zināšanu pārnesei un 

apmaiņai starp pētniecības organizācijām, 

izglītības iestādēm, kultūras mantojuma 

iestādēm un citām struktūrām, ko nosaka 

dalībvalstis. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/117 

Grozījums Nr.  117 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

4. pants - 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  4.a Šajā pantā noteiktā kārtība 

attiecas uz aizsargātu materiālu 

izmantošanu kultūras mantojuma iestādēs 

vai drošā elektroniskā tīklā, kam var 

piekļūt tikai minēto iestāžu lietotāji. Šā 

panta noteikumi attiecas arī uz mācību 

uzņēmumiem vai uzņēmumiem, kas 

nodrošina to personāla apmācību; 

situācijām, kad pastāv drošs elektronisks 

tīkls, kam var piekļūt tikai audzēkņi, 

studenti, vecāki, aizbildņi un mācībspēki; 

konferencēm, semināriem un citiem 

izglītojošiem pasākumiem, kas tiek 

organizēti ārpus izglītības iestādes; 

atvērtiem izglītības resursiem, atvērtām 

mācību kopienām un atvērtiem 

tālmācības kursiem. 

Or. pt 

 

 


