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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2018 A8-0245/153 

Grozījums Nr.  153 

Axel Voss 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šā panta 1. punktā minētās 

tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad 

tiek ievietotas vienīgi hipersaites, ko 

papildina atsevišķi vārdi. 

Or. en 



 

AM\1162311LV.docx  PE624.050v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2018 A8-0245/154 

Grozījums Nr.  154 

Axel Voss 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Šā panta 1. punktā minētās tiesības 

zaudē spēku 20 gadus pēc minētā preses 

izdevuma laišanas klajā. Minēto termiņu 

rēķina no klajā laišanas datumam sekojošā 

gada pirmās janvāra dienas. 

4. Šā panta 1. punktā minētās tiesības 

zaudē spēku 5 gadus pēc minētā preses 

izdevuma laišanas klajā. Minēto termiņu 

rēķina no klajā laišanas datumam sekojošā 

gada pirmās janvāra dienas. Šā panta 

1. punktā minētās tiesības nepiemēro ar 

atpakaļejošu spēku. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2018 A8-0245/155 

Grozījums Nr.  155 

Axel Voss 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 4.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Dalībvalstis nodrošina, ka autori 

saņem pienācīgu daļu no papildu 

ieņēmumiem, kurus preses izdevēji saņem 

par to, ka preses izdevumu lieto 

informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzēji. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2018 A8-0245/156 

Grozījums Nr.  156 

Axel Voss 

PPE grupas 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 

tiešsaistes satura kopīgošanas 
pakalpojumu sniedzēji, kuri lielā apjomā 

glabā savu lietotāju augšupielādētus darbus 

un citus tiesību objektus un dod tiem 

piekļuvi 

Or. en 



 

AM\1162311LV.docx  PE624.050v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2018 A8-0245/157 

Grozījums Nr.  157 

Axel Voss 

PPE grupas 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. Neskarot Direktīvas 2001/29/EK 

3. panta 1. un 2. punktu, tiešsaistes satura 

kopīgošanas pakalpojumu sniedzēji veic 

publiskošanas aktu. Līdz ar to tiem būtu 

jānoslēdz taisnīgi un atbilstīgi licences 

līgumi ar tiesību īpašniekiem. 

Or. en 



 

AM\1162311LV.docx  PE624.050v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2018 A8-0245/158 

Grozījums Nr.  158 

Axel Voss 

PPE grupas 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. Licences līgumi, ko tiešsaistes 

satura kopīgošanas pakalpojumu sniedzēji 

slēdz ar tiesību īpašniekiem par 1. punktā 

minētajiem publiskošanas aktiem, aptver 

atbildību par darbiem, ko augšupielādē 

šādu tiešsaistes satura kopīgošanas 

pakalpojumu lietotāji saskaņā ar licences 

līgumā izklāstītajiem noteikumiem un 

nosacījumiem, ja šie lietotāji nerīkojas 

komerciālos nolūkos. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2018 A8-0245/159 

Grozījums Nr.  159 

Axel Voss 

PPE grupas 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 

gadījumos, kad tiesību īpašnieki nevēlas 

noslēgt licences līgumus, tiešsaistes satura 

kopīgošanas pakalpojumu sniedzēji un 

tiesību īpašnieki godprātīgi sadarbojas, lai 

nodrošinātu, ka pakalpojumos nav 

neatļauti pieejami aizsargāti darbi vai citi 

tiesību objekti. Tiešsaistes satura 

pakalpojumu sniedzēju un tiesību 

īpašnieku sadarbības rezultātā netiek 

liegta pieeja tādiem darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem, kas 

nepārkāpj autortiesības, tostarp tādiem, 

uz kuriem attiecas autortiesību izņēmums 

vai ierobežojums. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/160 

Grozījums Nr.  160 

Axel Voss 

PPE grupas 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.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Dalībvalstis nodrošina, ka 

1. punktā minētie tiešsaistes satura 

kopīgošanas pakalpojumu sniedzēji ievieš 

efektīvus un ātrus sūdzību un 

kompensāciju mehānismus, kas 

lietotājiem ir pieejami gadījumos, kad 

2.a punktā minētās sadarbības rezultātā 

nepamatoti tiek izņemts to ievietots saturs. 

Visas sūdzības, kas iesniegtas, izmantojot 

šādus mehānismus, izskata bez liekas 

kavēšanās, un to pārbaudi veic cilvēki. 

Tiesību īpašnieki argumentēti pamato 

savus lēmumus, lai izvairītos no 

patvaļīgas sūdzību noraidīšanas. Turklāt 

saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, Direktīvu 

200/58/EK un Vispārīgo datu aizsardzības 

regulu šī sadarbība nenoved pie tā, ka tiek 

identificēti atsevišķi lietotāji vai tiek 

apstrādāti viņu personas dati. Dalībvalstis 

arī nodrošina, ka lietotājiem ir pieejama 

neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra, kā 

arī tiesa vai cita attiecīga tiesu iestāde, 

kurā pieprasīt autortiesību noteikumu 

izņēmuma vai ierobežojuma izmantošanu. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2018 A8-0245/161 

Grozījums Nr.  161 

Axel Voss 

PPE grupas 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. No [šīs direktīvas spēkā stāšanās 

datums] Komisija un dalībvalstis rīko 

dialogus starp ieinteresētajām personām, 

lai saskaņotu un definētu paraugpraksi un 

publicētu vadlīnijas, kas nodrošinātu 

licences līgumu darbību, un vadlīnijas par 

tiešsaistes satura kopīgošanas 

pakalpojumu sniedzēju un tiesību 

īpašnieku sadarbību attiecībā uz šajā 

direktīvā aplūkoto darbu un citu tiesību 

objektu izmantošanu. Definējot 

paraugpraksi, īpaši ņem vērā 

pamattiesības, izņēmumu un 

ierobežojumu lietojumu, kā arī to, lai tiktu 

nodrošināts, ka MVU radītais slogs paliek 

samērīgs un ka netiek pieļauta 

automātiska satura bloķēšana. 

Or. en 

 

 


