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6.9.2018 A8-0245/179 

Grozījums Nr.  179 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

35. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Ar šo direktīvu preses izdevumu 

izdevējiem piešķirtā aizsardzība 

nedrīkstētu skart tajā ietvertās autoru un 

citu tiesību īpašnieku tiesības uz darbiem 

un citiem tiesību objektiem, arī uz to, kādā 

apmērā autori un citi tiesību īpašnieki 

savus darbus vai citus tiesību objektus var 

izmantot neatkarīgi no preses izdevuma, 

kurā tie iestrādāti. Tāpēc preses izdevumu 

izdevējiem nevajadzētu spēt sev piešķirto 

aizsardzību izmantot pret autoriem un 

citiem tiesību īpašniekiem. Tas neskar 

līgumiskas vienošanās, kas noslēgtas 

starp preses izdevumu izdevējiem, no 

vienas puses, un autoriem un citiem 

tiesību īpašniekiem, no otras puses. 

svītrots 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.9.2018 A8-0245/180 

Grozījums Nr.  180 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

36. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(36) Izdevēji, ieskaitot preses izdevumu, 

grāmatu vai zinātnisku publikāciju 

izdevējus, bieži vien darbojas, balstoties uz 

autortiesību nodošanu ar līgumiskas 

vienošanās vai tiesību normu 

starpniecību. Šajā kontekstā izdevēji, lai 

varētu izmantot savos izdevumos iekļautos 

darbus, izdara ieguldījumu un dažos 

gadījumos, ja darbi tiek lietoti ar tādiem 

izņēmumiem un ierobežojumiem, kādi 

attiecas, piemēram, uz privātu kopēšanu 

un reprografēšanu, var negūt ieņēmumus. 

Vairākās dalībvalstīs kompensāciju par 

izmantošanu, uz kuru attiecas šādi 

izņēmumi, dala autori un izdevēji. Lai šī 

situācija būtu ņemta vērā un lai visām 

iesaistītajām pusēm būtu nodrošināta 

lielāka juridiskā noteiktība, dalībvalstīm 

būtu jāļauj noteikt, ka, ja autors savas 

tiesības nodevis vai licencējis izdevējam 

vai ar saviem darbiem kādā citā veidā 

iegulda izdevumā un ja ir ieviestas 

sistēmas, kā kompensēt kāda izņēmuma 

vai ierobežojuma radīto kaitējumu, 

izdevējiem ir tiesības pieprasīt daļu no 

šādas kompensācijas, savukārt izdevējam 

prasījuma pamatošana nedrīkstētu radīt 

lielāku slogu, kā spēkā esošajā sistēmā 

vajadzīgs. 

svītrots 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.9.2018 A8-0245/181 

Grozījums Nr.  181 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

37. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(37) Pēdējos gados tiešsaistes satura 

tirgus funkcionēšana kļuvusi sarežģītāka. 

Uzplaukuši un par galvenajiem tiešsaistes 

satura piekļuves avotiem ir kļuvuši 

tiešsaistes pakalpojumi, kas paver piekļuvi 

ar autortiesībām aizsargātam saturam, 

kuru to lietotāji augšupielādējuši bez 

tiesību īpašnieku iesaistes. Tas ietekmē 

tiesību īpašnieku iespējas noteikt, vai un 

ar kādiem nosacījumiem viņu darbi un 

citi tiesību objekti tiek izmantoti, kā arī 

viņu iespējas par to saņemt atbilstīgu 

atlīdzību. 

svītrots 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/182 

Grozījums Nr.  182 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

38. apsvērums – 1. daļa 

 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzēji glabā ar autortiesībām 

aizsargātus darbus vai citus tiesību 

objektus vai dara tos publiski 

piekļūstamus, tādējādi nodrošinot vairs ne 

tikai fizisku infrastruktūru vien un veicot 

publiskošanas aktu, tiem ir pienākums ar 

tiesību īpašniekiem slēgt licencēšanas 

nolīgumus, ja vien uz tiem neattiecas 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2000/31/EK 14. pantā 

paredzētais atbrīvojums no atbildības34. 

svītrots 

_________________  

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. 

gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par 

dažiem informācijas sabiedrības 

pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo 

īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā 

tirgū (OV L 178, 17.7.2000., 1.–16. lpp.). 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/183 

Grozījums Nr.  183 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

38. apsvērums – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz 14. pantu nepieciešams 

verificēt, vai pakalpojumu sniedzējam ir 

aktīva loma, tostarp vai tas optimizē 

augšupielādēto darbu vai citu tiesību aktu 

pasniegšanu vai tos reklamē, neatkarīgi 

no tā, kāda veida līdzekļus šīm darbībām 

izmanto. 

svītrots 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/184 

Grozījums Nr.  184 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

38. apsvērums – 3. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai nodrošinātu jebkāda licencēšanas 

nolīguma funkcionēšanu, informācijas 

sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem, kas 

lielā apjomā glabā un sabiedrībai 

piekļūstamus dara ar autortiesībām 

aizsargātus darbus vai citus to lietotāju 

augšupielādētus tiesību objektus, būtu 

jāveic atbilstīgi un samērīgi pasākumi, 

kas nodrošinātu darbu vai citu tiesību 

objektu aizsardzību, piemēram, jāievieš 

produktīvas tehnoloģijas. Šādam 

pienākumam vajadzētu būt spēkā arī, ja 

informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzēji ir tiesīgi uz Direktīvas 

2000/31/EK 14. pantā paredzēto 

atbrīvojumu no atbildības. 

svītrots 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/185 

Grozījums Nr.  185 

Isabella Adinolfi 

EFDD 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. en 
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6.9.2018 A8-0245/186 

Grozījums Nr.  186 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3 a) ”publiska pieejamība” ir situācija, 

kad darba vai cita tiesību objekta 

autortiesības un blakustiesības: 

 (a) ir beigušās vai 

 (b) nekad nav pastāvējušas, vai 

 (c) tiesību īpašnieki no tām ir brīvprātīgi 

atteikušies. 

Or. en 


