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6.9.2018 A8-0245/204 

Grozījums Nr.  204 

Julia Reda 

Verts/ALE 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 

 

 

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/EK34 14. pantā paredzētais 

atbrīvojums no atbildības. 

Ja informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzēji lietotājiem piedāvā satura 

glabāšanas pakalpojumus un dara saturu 

piekļūstamu sabiedrībai un ja šāda 

darbība uzskatāma par publiskošanu un 

pēc dabas nav tikai tehniska, automātiska 

un pasīva, tiem vajadzētu būt 

pienākumam ar tiesību īpašniekiem slēgt 

licencēšanas nolīgumus par darbiem vai 

citiem tiesību objektiem, kas ir aizsargāti 

ar autortiesībām, ja vien uz tiem neattiecas 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 

2000/31/EK34 paredzētie atbrīvojumi no 

atbildības. 

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. 

 

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 

Lai nodrošinātu jebkāda licencēšanas 

nolīguma funkcionēšanu, informācijas 

sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem, kas 

aktīvi un tieši ļauj lietotājiem 

augšupielādēt, publiskot un popularizēt 

darbus, būtu jāveic atbilstīgi un samērīgi 

pasākumi, kas nodrošinātu darbu vai citu 

tiesību objektu aizsardzību. Šādiem 

pasākumiem būtu jāatbilst Eiropas 
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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. 

Savienības Pamattiesību hartai, un tie 

nedrīkstētu informācijas sabiedrības 

pakalpojumu sniedzējiem uzlikt vispārēju 

pienākumu atbilstoši Direktīvas 

2000/31/EK 15. pantam pārraudzīt 

informāciju, ko tie pārraida vai glabā. 

_________________ _________________ 

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.). 

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 A8-0245/205 

Grozījums Nr.  205 

Julia Reda 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū 

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

Direktīvas priekšlikums 

38.b apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (38b) 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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6.9.2018 A8-0245/206 

Grozījums Nr.  206 

Julia Reda 

Verts/ALE 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 A8-0245/207 

Grozījums Nr.  207 

Julia Reda 

Verts/ALE 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.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a 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, kura veikta, lai izdarītu 

tekstizraci un datizraci darbos vai citos 

tiesību objektos, kas ir likumīgi pieejami 

tiešsaistē, ja vien tiesību īpašnieks tiesības 

uz šādu izmantošanu mašīnlasāmā 

formātā nav paturējis sev. 

 Šo izņēmumu nepiemēro šīs direktīvas 

2. panta 4. punktā minēto preses 

izdevumu tekstizracei un datizracei vai 

tādu darbu un citu tiesību objektu 

tekstizracei un datizracei, kas ir iekļauti 

preses izdevumā, ja šo preses izdevumu 

izdevēji par šādu tiesību paturēšanu ir 

norādījuši, iekļaujot savu tīmekļa vietni 

centrālā tiešsaistes informācijas punktā. 

 Reproducēšanas un ekstrahēšanas, kas 

veiktas šādu darbu un citu tiesību objektu 

tekstizraces un datizraces vajadzībām, 

rezultātus dzēš, tiklīdz tie vairs nav 

vajadzīgi šim mērķim. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/208 

Grozījums Nr.  208 

Julia Reda 

Verts/ALE 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.b punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b 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 tādu darbu vai 

citu tiesību objektu reproducēšanu un 

ekstrahēšanu, attiecībā uz kuriem ir 

iegūta likumīga piekļuve, tekstizracei un 

datizracei, ko zinātniskas pētniecības 

vajadzībām veic pētniecības organizācijas 

un kultūras mantojuma iestādes. 

 Nevar likt pildīt līgumiskus noteikumus, 

kas ir pretrunā pirmajā daļā noteiktajam 

izņēmumam. 

 Reproducēšanas un ekstrahēšanas, ko 

veic tekstizraces un datizraces mērķiem, 

rezultātus glabā drošā veidā. Tiklīdz 

pētniecības darbs ir beidzies, kopijas dzēš 

vai, ja dalībvalsts vēlas izmantot šādu 

iespēju, glabā šim nolūkam izraudzītas 

uzticamas iestādes. 

Or. en 

 

 


