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5.9.2018 A8-0245/92 

Pakeitimas 92 

 Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler  

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

37 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(37) pastaraisiais metais internetinio 

turinio prekyvietės veikimas tapo vis 

sudėtingesnis. Internetinės paslaugos, 

suteikiančios galimybę susipažinti su 
autorių teisių saugomu turiniu, kurį įkėlė 

jų naudotojai nedalyvaujant teisių 

turėtojams, suklestėjo ir tapo pagrindiniu 

galimybės susipažinti su turiniu internete 

šaltiniu. Tai turi įtakos teisių turėtojų 

galimybėms nustatyti, ar ir kokiomis 

sąlygomis jų kūriniai ir kiti objektai gali 

būti naudojami, ir jų galimybėms už tai 

gauti tinkamą atlygį; 

(37) tobulėjant skaitmeninėms 

technologijoms atsirado naujų verslo 

modelių ir dar didesnę reikšmę įgijo 

internetas, kaip pagrindinė prekyvietė, 

kurioje platinamas autorių teisių 

saugomas turinys. Ilgainiui internetinės 

paslaugos, suteikiančios galimybę jų 

naudotojams įkelti kūrinius ir suteikti prie 

jų prieigą visuomenei, suklestėjo ir tapo 

svarbiu galimybės susipažinti su turiniu 

internete šaltiniu, todėl tapo lengviau 

susipažinti su įvairesniu turiniu, tačiau 

atsirado ir iššūkių, kai autorių teisių 

saugomas turinys įkeliamas be išankstinio 

teisių turėtojų sutikimo; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/93 

Pakeitimas 93 

 Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler  

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

37 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (37a) šiandien vartojama daugiau 

kūrybinio turinio nei bet kada. Tai 

palengvina interneto platformos ir 

kaupimo paslaugos. Jos yra priemonė 

suteikti platesnę prieigą prie kultūros ir 

kūrybos kūrinių ir suteikia kultūros ir 

kūrybos sektoriams daug galimybių kurti 

naujus verslo modelius. Tačiau atlikėjai ir 

autoriai panašaus pajamų didėjimo dėl šio 

vartojimo didėjimo nepatiria. Viena iš 

priežasčių galėtų būti aiškumo dėl šių 

internetu teikiamų paslaugų statuso 

trūkumas elektroninės prekybos teisės 

aktuose. Turi būti išnagrinėta, kaip šis 

procesas gali vykti užtikrinant didesnį 

teisinį tikrumą ir pagarbą visoms 

susijusioms šalims, įskaitant atlikėjus ir 

naudotojus, taip pat svarbu užtikrinti 

skaidrumą ir vienodas veiklos sąlygas. 

Komisija turėtų parengti tarpininkų 

atsakomybės sistemos įgyvendinimo gaires 

siekiant interneto platformoms sudaryti 

galimybes laikytis savo įsipareigojimų ir 

atsakomybės taisyklių ir padidinti teisinį 

tikrumą ir naudotojų pasitikėjimą; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/94 

Pakeitimas 94 

 Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler  

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

 38 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(38) kai informacinės visuomenės 

paslaugų teikėjai saugo autorių teisių 

saugomus kūrinius ar kitus objektus, 

kuriuos įkėlė jų naudotojai, ir suteikia 

visuomenei galimybę su jais susipažinti, 

taigi atlieka viešo paskelbimo veiksmą, o 

ne vien teikia fizines priemones, jie 

privalo su teisių turėtojais sudaryti 

susitarimus teikti licencijas, išskyrus 

atvejus, kai jiems gali būti taikomas 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2000/31/EB 14 straipsnyje numatytas 

atleidimas nuo atsakomybės34. 

(38) kai informacinės visuomenės 

paslaugų teikėjai siūlo naudotojams 

turinio saugojimo paslaugą ir suteikia 

visuomenei galimybę su juo susipažinti ir 

kai ši veikla yra viešo paskelbimo 

veiksmas ir nėra vien techninio, 

automatinio ir pasyvaus pobūdžio, jie 

turėtų būti įpareigoti sudaryti su teisių 

turėtojais susitarimus teikti licencijas, 

susijusias su autorių teisių saugomais 

kūriniais ar kitais objektais, išskyrus 

atvejus, kai jiems gali būti taikomi Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2000/31/EB34 numatyti atleidimai nuo 

atsakomybės34. 

––––––––––––––– –––––––––––––– 

34 2000 m. birželio 8 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 

visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 

komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje, 

OL L 178, 2000 7 17, p. 1–16. 

34 2000 m. birželio 8 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 

visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 

komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje, 

OL L 178, 2000 7 17, p. 1–16. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/95 

Pakeitimas 95 

 Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler  

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

 38 konstatuojamosios dalies antra pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiek tai susiję su 14 straipsniu, reikia 

patikrinti, ar paslaugų teikėjo vaidmuo 

yra aktyvus, be kita ko, ar jis gerina įkeltų 

kūrinių arba objektų pateikimą ir ar juos 

reklamuoja, nepriklausomai nuo tam 

tikslui naudojamų priemonių pobūdžio. 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/96 

Pakeitimas 96 

 Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler  

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

 38 konstatuojamosios dalies trečia pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekiant užtikrinti bet kokio susitarimo 

suteikti licenciją veikimą, informacinės 

visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo 

didžiulius jų naudotojų įkeltų autorių 

teisių saugomų kūrinių ir kitų objektų 

kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su 

jais susipažinti, turėtų imtis tinkamų 

proporcingų priemonių užtikrinti kūrinių ir 

kitų objektų apsaugą, pavyzdžiui, 

įdiegdami efektyvias technologijas. Ši 

prievolė turėtų būti taikoma ir tada, kai 

informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjams gali būti taikomas Direktyvos 

2000/31/EB 14 straipsnyje numatytas 

atleidimas nuo atsakomybės; 

Siekiant užtikrinti bet kokio susitarimo 

suteikti licenciją veikimą, informacinės 

visuomenės paslaugų teikėjai, kurie 

aktyviai ir tiesiogiai dalyvauja leisdami 

naudotojams įkelti kūrinius, kad jie taptų 

prieinami visuomenei, bei viešindami juos 

visuomenei, turėtų imtis tinkamų 

proporcingų priemonių užtikrinti kūrinių ir 

kitų objektų apsaugą. Šiomis priemonėmis 

turėtų būti paisoma Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos ir neturėtų 

būti nustatoma bendra prievolė 
informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjams stebėti informaciją, kurią jie 

perduoda arba saugo, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnyje; 

Or. en 

 

 


