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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) suderinimu, kurį bandoma 
įgyvendinti Europos Sąjungos teisės 
aktais, visų pirma kalbant apie 
elektroninę aplinką, turėtų būti siekiama 
užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp, viena 
vertus, autorių teisių turėtojų interesų ir 
susijusių teisių, apsaugant jų intelektinės 
nuosavybės teises1a, garantuojamas pagal 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos (toliau – Chartija) 17 straipsnio 
2 dalį, ir, kita vertus, saugomų kūrinių 
naudotojų interesų ir pagrindinių teisių, 
visų pirma jų saviraiškos ir informacijos 
laisvės, garantuojamos pagal Chartijos 
11 straipsnį, apsaugos ir bendrojo 
intereso2a. Šiuo klausimu reikėtų 
pažymėti, kad internetui tenka ypač 
svarbus vaidmuo užtikrinant saviraiškos 
ir informacijos laisvę, garantuojamą 
pagal Chartijos 11 straipsnį, ir kad saitai 
prisideda prie jo sklandaus veikimo ir 
keitimosi nuomonėmis bei informacija 
tinkle, kuriam būdingas didžiulis 
prieinamos informacijos kiekis3a. Be to, 
turėtų būti atsižvelgiama į kultūrų 
įvairovę ir susijusias ekonomines ir darbo 
teises;
__________________
1a Žr. taip pat Direktyvos 2001/29/EB dėl 
autorių teisių ir gretutinių teisių 
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informacinėje visuomenėje tam tikrų 
aspektų suderinimo 2 ir 
31 konstatuojamąsias dalis.
2a Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
sprendimas GS Media BV / Sanoma 
Media Netherlands BV ir kiti, C-160/15, 
2016 m. birželio 8 d., 31 p. 
3a Ten pat, 45 punktas.

Or. en



AM\1180365LT.docx PE624.050v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

20.3.2019 A8-0245/254

Pakeitimas 254
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0245/2018
Axel Voss
Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Chartijos 11 straipsnyje įtvirtinta 
saviraiškos ir informacijos laisvė. Ši laisvė 
taip pat saugoma remiantis Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos (EŽTK) 
10 straipsniu, Tarptautinio pilietinių ir 
politinių teisių pakto (TPPTP) 
19 straipsniu ir bendromis valstybių narių 
konstitucinėmis tradicijomis. Ši teisė gali 
būti plačiau aiškinama apimant laisvę 
ieškoti informacijos, ją perduoti ir gauti. 
Internetas dideliu mastu prisideda prie 
visų šios laisvės aspektų materializavimo. 
Nustatant bet kokį reglamentavimą 
reikėtų atsižvelgti į subtilią pusiausvyrą 
tarp visų suinteresuotųjų šalių. Žmogaus 
teisių kolizijos turėtų būti sprendžiamos 
užtikrinant kuo didesnį atitinkamų teisių 
veiksmingumą ir paisant jų esmės;

Or. en
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(3b) kaip patvirtino Europos Žmogaus 
Teisių Teismas, dėl autorių teisių 
įgyvendinimo užtikrinimo ir autorių teisių 
srities teisės aktais grindžiamų sankcijų 
gali būti trukdoma naudotis teise į 
saviraiškos laisvę. Toks trukdymas 
naudotis minėta teise turėtų būti leistinas 
tik tuo atveju, jei tokiu būdu siekiama 
patenkinti neatidėliotiną visuomeninį 
poreikį, be to, turėtų būti atliktas jo 
vertinimas atsižvelgiant į proporcingumo 
principą, ar jis tinkamas siekiant 
užsibrėžto tikslo, ar jo reikia 
demokratinėje visuomenėje ir ar jis iš 
tikrųjų proporcingas;

Or. en
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(35) pagal šią direktyvą spaudos 
publikacijų leidėjams suteikta apsauga 
neturėtų paveikti į jas integruotų kūrinių ir 
kitų objektų autorių ir kitų teisių turėtojų 
teisių, be kita ko, kiek tai susiję su mastu, 
kokiu autoriai ir kiti teisių turėtojai gali 
naudotis savo kūriniais ir kitais objektais 
nepriklausomai nuo spaudos publikacijų, į 
kurias jie integruoti. Todėl spaudos 
publikacijų leidėjams neturėtų būti galima 
naudotis jiems suteikta apsauga autorių ir 
kitų teisių turėtojų nenaudai. Tai nedaro 
poveikio sutartinėms nuostatoms, dėl 
kurių susitarė spaudos publikacijų 
leidėjai, kaip viena šalis, ir autorių bei kiti 
teisių turėtojai, kaip kita šalis;

(35) pagal šią direktyvą spaudos 
publikacijų leidėjams suteikta apsauga 
neturėtų paveikti į jas integruotų kūrinių ir 
kitų objektų autorių ir kitų teisių turėtojų 
teisių, be kita ko, kiek tai susiję su mastu, 
kokiu autoriai ir kiti teisių turėtojai gali 
naudotis savo kūriniais ir kitais objektais 
nepriklausomai nuo spaudos publikacijų, į 
kurias jie integruoti. Todėl spaudos 
publikacijų leidėjams neturėtų būti galima 
naudotis jiems suteikta apsauga autorių ir 
kitų teisių turėtojų nenaudai arba leidimą 
naudoti tuos pačius kūrinius ir kitus 
objektus turinčių naudotojų nenaudai. 
Autoriai, kurių kūriniai įtraukti į spaudos 
publikaciją, turėtų turėti teisę į deramą ir 
proporcingą dalį pajamų, kurias spaudos 
leidėjai gauna už savo spaudos 
publikacijų, kurias naudoja informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjai, naudojimą;

Or. en
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis
Informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjų, kurie saugo didžiulius jų 
naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų 

kiekius ir suteikia galimybę su jais 
susipažinti, vykdomas saugomo turinio 

naudojimas
1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie saugo didžiulius jų 
naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų 
kiekius ir suteikia galimybę su jais 
susipažinti, bendradarbiaudami su teisių 
turėtojais imasi priemonių užtikrinti, kad 
veiktų su teisių turėtojais sudaryti 
susitarimai dėl jų kūrinių ar kitų objektų 
naudojimo, arba neleisti naudojantis jų 
paslaugų teikimo priemone pasiekti 
turinio ar kito objekto, kurį 
bendradarbiaudami su paslaugų teikėjais 
nurodė teisių turėtojai. Tos priemonės, 
tokios kaip veiksmingo turinio atpažinimo 
technologijų naudojimas, turi būti 
tinkamos ir proporcingos. Paslaugų 
teikėjai suteikia teisių turėtojams 
pakankamai informacijos apie priemonių 
veikimą ir diegimą, o kai svarbu – 

Išbraukta.
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tinkamai praneša apie kūrinių ir kitų 
objektų atpažinimą ir naudojimą.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodyti paslaugų teikėjai sukurtų 
skundų pateikimo ir teisių gynimo 
mechanizmus, kuriais naudotojai gali 
naudotis kilus ginčams dėl 1 dalyje 
nurodytų priemonių taikymo.
3. Kai tinka, valstybės narės palengvina 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjų ir teisių turėtojų 
bendradarbiavimą organizuodamos 
suinteresuotųjų šalių dialogus, kad būtų 
nustatyta geriausia praktika, tokia kaip 
tinkamos ir proporcingos turinio 
atpažinimo technologijos, atsižvelgdamos, 
be kita ko, į paslaugų pobūdį, 
technologijų pasiekiamumą ir 
efektyvumą, turint omenyje technologinę 
plėtrą.

Or. en


