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6.9.2018 A8-0245/209 

Grozījums Nr.  209 

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 – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Gadījumos, kas nav minēti 

1. punktā, uzskata, ka licence, saskaņā ar 

ko licenciātam atļauj veikt ekstrahēšanu 

un reproducēšanu no darba vai cita 

aizsargāta tiesību objekta, atļauj 

tekstizraci un datizraci, ko tostarp 

attiecīgā gadījumā veic apakšuzņēmēji, 

neprasot tiesību īpašniekiem īpašu 

atļauju, izņemot gadījumos, kad puses 

vienojas citādi un tiesību īpašnieks patur 

tiesības uz šādiem lietojuma veidiem 

mašīnlasāmā formātā. Reproducēšanas 

un ekstrahēšanas, kas veiktas šādu darbu 

un citu tiesību objektu tekstizraces un 

datizraces vajadzībām, rezultātus dzēš, 

tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi šim mērķim. 

Šī punkta darbības joma neattiecas uz 

darbu vai citu tiesību objektu 

reprodukcijām, kas tiek saglabātas uz 

ilgāku laiku nekā paredzēts. 

Or. en 



 

AM\1162310LV.docx  PE624.050v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.9.2018 A8-0245/210 

Grozījums Nr.  210 

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 

5.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a pants 

 Esošo darbu izvilkumu un citu tādu 

tiesību objektu izmantošana, kurus 

lietotāji ir augšupielādējuši vai darījuši 

pieejamus 

 (1) Dalībvalstis nosaka izņēmumu 

tiesībām, kas paredzētas Direktīvas 

2001/29/EK 2. un 3. pantā, Direktīvas 

96/9/EK 5. panta a) punktā un 7. panta 

1. punktā, Direktīvas 2009/24/EK 4. panta 

1. punkta a) apakšpunktā un šīs direktīvas 

11. pantā, lai ļautu izmantot izvilkumus 

no esošiem darbiem un citiem tiesību 

objektiem, kurus augšupielādējuši vai 

darījuši pieejamus lietotāji tādiem 

nolūkiem kā kritika, apskats, ilustrēšana, 

karikatūra, parodija vai stilizācija, ar 

nosacījumu, ka izvilkumi:  

  a) attiecas uz darbiem vai citiem tiesību 

objektiem, kas likumīgi jau ir darīti 

publiski pieejami,  

  b) ir papildināti ar norādi uz avotu, 

tostarp autora vārdu, ja vien tas nav 

neiespējami,  

  c) ir izmantoti saskaņā ar godprātīgu 

praksi un veidā, kas nepārsniedz konkrēto 

mērķi, kura īstenošanai tie tiek izmantoti. 
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 (2) Nevar likt pildīt līgumiskus 

noteikumus, kas ir pretrunā šajā pantā 

noteiktajam izņēmumam.  

 (3) Tiešsaistes satura kopīgošanas 

pakalpojumu sniedzēji nevar sava labuma 

gūšanai atsaukties šā panta 1. punktā 

paredzēto izņēmumu, lai ierobežotu savu 

atbildību vai saistību apjomu saskaņā ar 

nolīgumiem, kas, piemērojot šīs direktīvas 

13. pantu, noslēgti ar tiesību īpašniekiem. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/211 

Grozījums Nr.  211 

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 

5.b pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.b pants 

 Panorāmas brīvība 

 1. Dalībvalstis paredz izņēmumus vai 

ierobežojumus attiecībā uz 

Direktīvas 2001/29/EK 2. un 3. pantā, kā 

arī Direktīvas 96/9/EK 5. panta a) punktā 

un 7. panta 1. punktā noteiktajām 

tiesībām, atļaujot tādu darbu kā 

arhitektūras vai skulptūru, kas ir veidotas, 

lai pastāvīgi atrastos sabiedriskās vietās, 

reproducēšanu un izmantošanu. 

 2. Nevar likt pildīt līgumiskus 

noteikumus, kas ir pretrunā šajā pantā 

noteiktajam izņēmumam. 

Or. en 



 

AM\1162310LV.docx  PE624.050v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.9.2018 A8-0245/212 

Grozījums Nr.  212 

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 

11. pants – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Preses izdevumu aizsardzība attiecībā uz 

digitālu izmantošanu 
Tiesību licencēšana un tiesību īstenošana 

preses izdevumos attiecībā uz digitālu 

izmantošanu 

1. Dalībvalstis preses izdevumu 

izdevējiem attiecībā uz to preses izdevumu 

digitālu izmantošanu piešķir Direktīvas 

2001/29/EK 2. pantā un 3. panta 2. punktā 

paredzētās tiesības. 

1. Dalībvalstis paredz, ka tad, ja nav 

pierādījumu par pretējo, preses izdevumu 

izdevēju uzskata par personu, kurai ir 

tiesības slēgt licences un pieprasīt 

Direktīvas 2004/48/EK un Direktīvas 

2001/29/EK 8. pantā minēto pasākumu, 

procedūru un aizsardzības līdzekļu 

piemērošanu attiecībā uz tiesībām, kas 

paredzētas Direktīvas 2001/29/EK 2. pantā 

un 3. panta 2. punktā attiecībā uz darbu 

un citu tiesību objektu digitālu 

izmantošanu, kuri iekļauti šādā preses 

izdevumā, ar nosacījumu, ka izdevēja 

vārds ir norādīts izdevumā. 

2. Šā panta 1. punktā minētās tiesības 

neskar un nekādi neietekmē tiesības, kas 

Savienības tiesību aktos autoriem un citiem 

tiesību īpašniekiem paredzētas attiecībā uz 

darbiem un citiem tiesību objektiem, kuri 

ievietoti kādā preses izdevumā. Šādas 

tiesības nevar vērst pret šiem autoriem un 

citiem tiesību īpašniekiem, un jo īpaši ar 

tām nevar atņemt to tiesības savus darbus 

un citus tiesību objektus izmantot 

neatkarīgi no preses izdevuma, kurā tie 

ievietoti. 

2. Šā panta 1. punktā minētā 

prezumpcija nekādi neietekmē tiesības, kas 

Savienības tiesību aktos autoriem un citiem 

tiesību īpašniekiem paredzētas attiecībā uz 

darbiem un citiem tiesību objektiem, kuri 

ievietoti kādā preses izdevumā. 

Prezumpciju nevar vērst pret šiem 

autoriem un citiem tiesību īpašniekiem, un 

jo īpaši ar tām nevar atņemt to tiesības 

savus darbus un citus tiesību objektus 

izmantot neatkarīgi no preses izdevuma, 

kurā tie ievietoti. 
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3. Attiecībā uz 1. punktā minētajām 

tiesībām mutatis mutandis piemēro 

Direktīvas 001/9/EK 5. līdz 8. pantu un 

Direktīvu 01/8/ES. 

 

4. Šā panta 1. punktā minētās 

tiesības zaudē spēku 0 gadus pēc minētā 

preses izdevuma laišanas klajā. Minēto 

termiņu rēķina no klajā laišanas 

datumam sekojošā gada pirmās janvāra 

dienas. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/213 

Grozījums Nr.  213 

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 

11.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a pants 

 Hipersaišu uz darbiem sniegšana 

 Hipersaites uz darbiem, kas pieejami citā 

tīmekļa vietnē, ievietošana tīmekļa vietnē, 

ja šādas saites ietver tikai tādu 

informāciju, kas nepieciešama avota 

satura atrašanai vai pieprasīšanai, nav 

uzskatāma par publiskošanu. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/214 

Grozījums Nr.  214 

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 

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 

informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzēji, kuri lielā apjomā glabā savu 

lietotāju augšupielādētus darbus un citus 

tiesību objektus un dod tiem piekļuvi 

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. Ja informācijas sabiedrības 

pakalpojumu sniedzēji lietotājiem piedāvā 

satura glabāšanas pakalpojumus un 

piešķir sabiedrībai piekļuvi saturam un ja 

šāda darbība neatbilst Direktīvā 

2000/31/EK paredzētajiem atbrīvojumiem 

no atbildības, tie veic pienācīgus un 

samērīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

funkcionē ar tiesību īpašniekiem slēgtie 

licences līgumi. Šādu nolīgumu 

īstenošanā ievēro lietotāju pamattiesības, 

un tie informācijas sabiedrības 

pakalpojumu sniedzējiem neuzliek 

vispārēju pienākumu atbilstoši Direktīvas 

2000/31/EK 15. pantam pārraudzīt 

informāciju, ko tie pārraida vai glabā. 

 1. a Lai nodrošinātu licences līgumu 

funkcionēšanu, kā minēts 1. punktā, 

informācijas sabiedrības pakalpojumi 

sniedzēji un tiesību īpašnieki savstarpēji 
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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. 

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 licences līgumu īstenošanu. 

 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. 

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 

 

 


