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Pakeitimas 673
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje antraštinėje dalyje nustatytoms 
išimtims ir apribojimui taikomos 
Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 5 
dalis ir 6 straipsnio 4 dalies pirma, trečia ir 
penkta pastraipos.

Šioje antraštinėje dalyje nustatytoms 
išimtims ir apribojimui taikomos 
Direktyvos 2001/29/EB 6 straipsnio 4 
dalies pirma ir penkta pastraipos.

Or. en

Pakeitimas 674
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus 17 straipsnyje numatytus atvejus, 
ši direktyva netaikoma ir neturi poveikio 
išimtims ir apribojimams, nustatytiems 
Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 2 ir 3 
dalyse, Direktyvos 96/9/EB 6 ir 9 
straipsniuose ir Direktyvos 2009/24/EB 5 
bei 6 straipsniuose, ypač kiek jie susiję su 
savanorišku jų taikymu.

Or. fr

Pakeitimas 675
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Netaikoma jokia šia direktyva nustatytoms 
išimtims ar apribojimams prieštaraujanti 
sutartinė nuostata.

Or. en

Pakeitimas 676
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūros paveldo įstaigų vykdomas 
kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, 
naudojimas

Kultūros paveldo įstaigų, švietimo įstaigų 
ar kitų nekomercinių dokumentacijos 
centrų vykdomas kūrinių, kuriais 
nebeprekiaujama, naudojimas

Or. en

Pakeitimas 677
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūros paveldo įstaigų vykdomas
kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, 
naudojimas

Kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, 
naudojimas

Or. en

Pakeitimas 678
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Valstybės narės nustato, kad kai 
kolektyvinio administravimo organizacija 
savo narių vardu suteikia kultūros 
paveldo įstaigai nekomercinės paskirties 
neišimtinę licenciją dėl įstaigos 
rinkiniuose nuolat esančių kūrinių ar kitų 
objektų, kuriais nebeprekiaujama, 
skaitmeninimo, platinimo, viešo skelbimo 
ar pateikimo naudotis, į tokios neišimtinės 
licencijos taikymo sritį galima įtraukti ir 
kolektyvinio administravimo organizacijos 
neatstovaujamus tos pačios kategorijos 
teisių turėtojus, kaip ir tie, kuriems 
taikoma licencija, arba preziumuoti, kad ji 
jiems taikoma, jei:

1. Valstybės narės, 
pasikonsultavusios su teisių turėtojais ir 
jiems atstovaujančiomis organizacijomis, 
kultūros paveldo įstaigomis ir kitais 
naudotojais, nustato teisinį mechanizmą, 
kuriuo suteikiamos išimtinės arba 
neišimtinės licencijos dėl įstaigos 
rinkiniuose nuolat esančių kūrinių ar kitų 
objektų, kuriais nebeprekiaujama, 
skaitmeninimo, platinimo, viešo skelbimo 
ar pateikimo naudotis, jei:

Or. en

Pakeitimas 679
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad kai 
kolektyvinio administravimo organizacija 
savo narių vardu suteikia kultūros paveldo 
įstaigai nekomercinės paskirties neišimtinę 
licenciją dėl įstaigos rinkiniuose nuolat 
esančių kūrinių ar kitų objektų, kuriais 
nebeprekiaujama, skaitmeninimo, 
platinimo, viešo skelbimo ar pateikimo 
naudotis, į tokios neišimtinės licencijos 
taikymo sritį galima įtraukti ir kolektyvinio 
administravimo organizacijos 
neatstovaujamus tos pačios kategorijos 
teisių turėtojus, kaip ir tie, kuriems taikoma 
licencija, arba preziumuoti, kad ji jiems 
taikoma, jei:

1. Valstybės narės, nepažeisdamos 
savo nacionalinio modelio, gali nustatyti, 
kad kai kolektyvinio administravimo 
organizacija savo narių vardu suteikia 
kultūros paveldo įstaigai nekomercinės 
paskirties neišimtinę licenciją dėl įstaigos 
rinkiniuose nuolat esančių kūrinių ar kitų 
objektų, kuriais nebeprekiaujama, 
skaitmeninimo, platinimo, viešo skelbimo 
ar pateikimo naudotis, į tokios neišimtinės 
licencijos taikymo sritį galima įtraukti ir 
kolektyvinio administravimo organizacijos 
neatstovaujamus tos pačios kategorijos 
teisių turėtojus, kaip ir tie, kuriems taikoma 
licencija, arba preziumuoti, kad ji jiems 
taikoma, jei:

Or. fr
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Pakeitimas 680
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato, kad kai 
kolektyvinio administravimo organizacija 
savo narių vardu suteikia kultūros paveldo 
įstaigai nekomercinės paskirties 
neišimtinę licenciją dėl įstaigos 
rinkiniuose nuolat esančių kūrinių ar kitų 
objektų, kuriais nebeprekiaujama, 
skaitmeninimo, platinimo, viešo skelbimo 
ar pateikimo naudotis, į tokios neišimtinės 
licencijos taikymo sritį galima įtraukti ir 
kolektyvinio administravimo organizacijos 
neatstovaujamus tos pačios kategorijos 
teisių turėtojus, kaip ir tie, kuriems 
taikoma licencija, arba preziumuoti, kad ji 
jiems taikoma, jei:

1. Valstybės narės numato Direktyvos 
2001/29/EB 2 ir 3 straipsniuose, 
Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte 
ir 7 straipsnio 1 dalyje ir Direktyvos 
2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
teisių išimtį, kad leistų kultūros paveldo
įstaigoms, švietimo įstaigoms ar kitiems 
nekomerciniams dokumentacijos 
centrams nekomerciniais tikslais perkelti į 
skaitmeninį formatą, platinti, viešai 
paskelbti ar padaryti viešai prieinamus 
kūrinius ar kitus objektus, kuriais niekada 
nebuvo prekiaujama ir kurie yra nuolat 
saugomi įstaigos rinkinyje.

Or. en

Pakeitimas 681
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kolektyvinio administravimo 
organizacija pagal teisių turėtojų 
įgaliojimus plačiai atstovauja kategorijų, 
kurioms priklauso licencijos aprėpiami 
kūriniai ar kiti objektai ir teisės, teisių 
turėtojams;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 682
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kolektyvinio administravimo
organizacija pagal teisių turėtojų 
įgaliojimus plačiai atstovauja kategorijų, 
kurioms priklauso licencijos aprėpiami 
kūriniai ar kiti objektai ir teisės, teisių 
turėtojams;

a) už licencijų suteikimą atsakinga
organizacija plačiai atstovauja teisių 
turėtojams pagal valstybės narės teisės 
aktus;

Or. en

Pakeitimas 683
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visiems teisių turėtojams 
užtikrinamos vienodos sąlygos, kiek tai 
susiję su licencijos nuostatomis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 684
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) teisių turėtojai bet kuriuo metu 
gali prieštarauti dėl savo kūrinių ir kitų 
objektų, kuriais nebeprekiaujama, ir gali 
neleisti teikti savo kūrinių kultūros 
paveldo institucijos saugiame 
elektroniniame tinkle.

Or. en
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Pakeitimas 685
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visi teisių turėtojai bet kuriuo metu 
gali paprieštarauti dėl jų kūrinių ir kitų 
objektų laikymo tais, kuriais 
nebeprekiaujama, ir išbraukti savo darbus 
ar kitus objektus iš licencijos taikymo 
srities.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 686
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visi teisių turėtojai bet kuriuo metu 
gali paprieštarauti dėl jų kūrinių ir kitų 
objektų laikymo tais, kuriais 
nebeprekiaujama, ir išbraukti savo darbus 
ar kitus objektus iš licencijos taikymo 
srities.

c) visi teisių turėtojai yra tinkamai 
informuojami ir bet kuriuo metu gali 
paprieštarauti dėl jų kūrinių ir kitų objektų 
laikymo tais, kuriais nebeprekiaujama, ir 
išbraukti savo darbus ar kitus objektus iš 
licencijos taikymo srities.

Or. en

Pakeitimas 687
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindamos pirmoje pastraipoje 
nurodytą išimtį, valstybės narės gali 
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numatyti atlygio sistemas, kad būtų 
atlyginta už bet kokius nepagrįstai 
pažeidžiamus teisėtus teisių turėtojų 
interesus. Teisių turėtojai, remdamiesi 
pagrįstais įrodymais, gali bet kuriuo metu 
paprieštarauti dėl jų kūrinių ir kitų 
objektų laikymo tais, kuriais 
nebeprekiaujama, ir išbraukti juos iš 
pirmoje pastraipoje nurodytos išimties 
taikymo srities.

Or. en

Pakeitimas 688
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) valstybės narės po konsultacijų su 
teisių turėtojais, kolektyvinio 
administravimo organizacijomis ir 
kultūros paveldo institucijomis, įvertina 
tokių licencijavimo sprendimų 
veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 689
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis teisinis mechanizmas, be kita ko, gali 
būti grindžiamas išplėstos apimties 
kolektyvinių licencijų teikimu, teisiniu 
įgaliojimu arba prezumpcija.

Or. en
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Pakeitimas 690
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis teisinis mechanizmas, be kita ko, gali 
būti grindžiamas išplėstos apimties 
kolektyvinių licencijų teikimu, teisiniu 
įgaliojimu arba prezumpcija.

Or. en

Pakeitimas 691
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
pagal 1 dalį priimta išimtis netaikoma 
apskritai ar specifinių tipų kūrinių, 
kuriais nebeprekiaujama, ar kitų objektų 
atžvilgiu, jei egzistuoja ir yra lengvai 
prieinamos veiklos neišimtinės licencijos, 
dėl kurių susitarta tarp kolektyvinio 
administravimo organizacijos jos narių 
vardu ir kultūros paveldo įstaigos, 
švietimo įstaigos ar kito nekomercinio 
dokumentacijos centro, ir kurios suteikia 
naudojimo teises pagal 1 dalį. Šiuo atveju 
į tokios neišimtinės licencijos taikymo sritį 
galima įtraukti ir kolektyvinio 
administravimo organizacijos 
neatstovaujamus tos pačios kategorijos 
teisių turėtojus, kaip ir tie, kuriems 
taikoma licencija, arba preziumuoti, kad ji
jiems taikoma, jei:

a) kolektyvinio administravimo 
organizacija pagal teisių turėtojų 
įgaliojimus plačiai atstovauja kategorijų, 
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kurioms priklauso licencijos aprėpiami 
kūriniai ar kiti objektai ir teisės, teisių 
turėtojams;

b) visiems teisių turėtojams užtikrinamos 
vienodos sąlygos, kiek tai susiję su 
licencijos nuostatomis;

c) visi teisių turėtojai bet kuriuo metu, 
remdamiesi pagrįstais įrodymais, gali 
paprieštarauti dėl jų kūrinių ir kitų 
objektų laikymo tais, kuriais 
nebeprekiaujama, ir išbraukti savo darbus 
ar kitus objektus iš licencijos taikymo 
srities.

Or. en

Pakeitimas 692
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės numato Direktyvos 
2001/29/EB 2 ir 3 straipsniuose, 
Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte 
ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 
2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalyje ir šios 
direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
teisių išimtį ar apribojimą, leisdamos 
kultūros paveldo įstaigoms daryti 
internete prieinamuose rinkiniuose 
esančių nebeparduodamų kūrinių ar kitų 
objektų kopijas, jeigu:

a) nurodomi autoriai ar kitas nustatytas 
teisių turėtojas, nebent paaiškėja, kad tai 
yra neįmanoma;

b) visi teisių turėtojai bet kuriuo metu gali 
paprieštarauti dėl jų kūrinių ir kitų 
objektų laikymo tais, kuriais 
nebeprekiaujama, ir išbraukti savo darbus 
ar kitus objektus iš išimties taikymo 
srities.
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Or. en

Pakeitimas 693
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės nustato Direktyvos 
2001/29/EB 2 ir 3 straipsniuose, 
Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte 
ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 
2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkte 
ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų teisių išimtis, kad leistų kultūros 
paveldo įstaigoms daryti bet kurių jų 
interneto svetainėse viešai prieinamuose 
rinkiniuose nuolat esančių 
nebeparduodamų kūrinių ar kitų objektų 
kopijas nekomerciniais tikslais, jeigu 
nurodyti autoriai ar kitas nustatytas teisių 
turėtojas, jeigu tokia nuoroda nėra 
neįmanoma.

Or. en

Pakeitimas 694
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
pagal 1a dalį nustatyta išimtis netaikoma 
sektoriuose arba konkrečių rūšių 
kūriniams, jeigu galima pasinaudoti 1 
dalyje nustatytais išplėstos apimties 
licencijavimo sprendimais, kurie yra 
prieinami. Valstybės narės, 
pasikonsultavusios su autoriais, kitais 
teisių turėtojais, kolektyvinio 
administravimo organizacijomis ir 
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kultūros paveldo institucijomis, nustato 
išplėstos apimties licencijavimo 
sprendimų, susijusių su konkrečiais 
sektoriais arba konkrečių rūšių kūriniais, 
prieinamumą.

Or. en

Pakeitimas 695
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės, konsultuodamosi 
su teisių turėtojais, kolektyvinio 
administravimo organizacijomis ir 
kultūros paveldo įstaigomis, užtikrina, 
kad reikalavimai, pagal kuriuos 
nustatoma, ar kūriniams ir kitiems 
objektams gali būti suteikta licencija 
pagal 1 dalį, arba ar juos galima naudoti 
pagal 1a dalį, nebūtų didesni, nei būtina 
ir pagrįsta, ir neatimtų galimybės 
nustatyti, ar nebeprekiaujama visu 
rinkiniu, kai pagrįsta preziumuoti, kad 
nebeprekiaujama visais rinkinio kūriniais 
ar kitais objektais. Bet kuriuo atveju 
kūriniai, kurie pirmą kartą buvo paskelbti 
mažiausiai prieš 10 metų, laikomi 
kūriniais, kuriais nebeprekiaujama, 
nepažeidžiant teisių turėtojų galimybės 
paprieštarauti, kad jų kūriniai ar kiti 
objektai būtų laikomi kūriniais, kuriais 
nebeprekiaujama, pagal 1 arba 1a dalį.

Or. en

Pakeitimas 696
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikoma, kad kūriniu ar kitu 
objektu nebeprekiaujama, kai visas 
kūrinys ar kitas objektas, visi jo vertimai, 
versijos ir apraiškos, nėra visuomenei 
pasiekiami įprastais prekybos srautais ir 
negalima pagrįstai tikėtis, kad taip įvyks.

Išbraukta.

Valstybės narės, konsultuodamosi su 
teisių turėtojais, kolektyvinio 
administravimo organizacijomis ir 
kultūros paveldo įstaigomis, užtikrina, 
kad reikalavimai, pagal kuriuos 
nustatoma, ar kūriniams ir kitiems 
objektams gali būti suteikta licencija 
pagal 1 dalį, nebūtų didesni, nei būtina ir 
pagrįsta, ir neatimtų galimybės nustatyti, 
ar nebeprekiaujama visu rinkiniu, kai 
pagrįsta preziumuoti, kad 
nebeprekiaujama visais rinkinio kūriniais 
ar kitais objektais.

Or. en

Pakeitimas 697
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad kūriniu ar kitu objektu 
nebeprekiaujama, kai visas kūrinys ar 
kitas objektas, visi jo vertimai, versijos ir 
apraiškos, nėra visuomenei pasiekiami 
įprastais prekybos srautais ir negalima 
pagrįstai tikėtis, kad taip įvyks.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 698
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad kūriniu ar kitu objektu 
nebeprekiaujama, kai visas kūrinys ar kitas 
objektas, visi jo vertimai, versijos ir 
apraiškos, nėra visuomenei pasiekiami 
įprastais prekybos srautais ir negalima 
pagrįstai tikėtis, kad taip įvyks.

Laikoma, kad kūriniu ar kitu objektu 
nebeprekiaujama, kai visas kūrinys ar kitas 
objektas, visi jo vertimai, versijos ir 
apraiškos, nėra visuomenei pasiekiami 
įprastais, lengvai prieinamais prekybos 
srautais. Kūriniai, kuriais 
nebeprekiaujama, taip pat apima 
kūrinius, kuriais niekada nebuvo 
prekiaujama arba kurie niekada nebuvo 
skirti prekybai.

Or. en

Pakeitimas 699
József Szájer, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad kūriniu ar kitu objektu 
nebeprekiaujama, kai visas kūrinys ar kitas 
objektas, visi jo vertimai, versijos ir 
apraiškos, nėra visuomenei pasiekiami 
įprastais prekybos srautais ir negalima 
pagrįstai tikėtis, kad taip įvyks.

Laikoma, kad kūriniu ar kitu objektu 
nebeprekiaujama, kai visas kūrinys ar kitas 
objektas, visos jo versijos ir apraiškos, nėra 
visuomenei pasiekiami įprastais prekybos 
srautais ir negalima pagrįstai tikėtis, kad 
taip įvyks valstybėse narėse, kuriose yra 
įsteigta kultūros paveldo įstaiga.

Or. en

Pagrindimas

Vertimai neturėtų būti įtraukti į pirmą pastraipą, nes šiuo požiūriu nėra atsižvelgiama į 
kalbinę ir kultūrų įvairovę valstybėse narėse. Šis požiūris gali turėti neigiamą poveikį kultūrų 
įvairovei, nes kūrinio versijos tam tikromis kalbomis gali išnykti, ir jie negali būti laikomos 
kūriniais, kuriais nebeprekiaujama, kol kūrinys kita kalba vis dar yra prieinamas. Kiekvienoje 
šalyje atskirai, o ne ES lygmeniu, vertinama, ar kūriniu nebeprekiaujama.

Pakeitimas 700
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, konsultuodamosi su teisių 
turėtojais, kolektyvinio administravimo 
organizacijomis ir kultūros paveldo 
įstaigomis, užtikrina, kad reikalavimai, 
pagal kuriuos nustatoma, ar kūriniams ir 
kitiems objektams gali būti suteikta 
licencija pagal 1 dalį, nebūtų didesni, nei 
būtina ir pagrįsta, ir neatimtų galimybės 
nustatyti, ar nebeprekiaujama visu rinkiniu, 
kai pagrįsta preziumuoti, kad 
nebeprekiaujama visais rinkinio kūriniais 
ar kitais objektais.

Valstybės narės, konsultuodamosi su teisių 
turėtojais, kolektyvinio administravimo 
organizacijomis, kultūros paveldo 
įstaigomis, švietimo įstaigomis ir kitais 
nekomerciniais dokumentacijos centrais,
užtikrina, kad reikalavimai, pagal kuriuos 
nustatoma, ar gali būti laikoma, kad 
kūriniais ir kitais objektais 
nebeprekiaujama, nebūtų didesni, nei 
pagrįsta ir proporcinga, ir neatimtų 
galimybės nustatyti, ar nebeprekiaujama 
visu rinkiniu, kai pagrįsta preziumuoti, kad 
nebeprekiaujama visais rinkinio kūriniais 
ar kitais objektais.

Or. en

Pakeitimas 701
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato, kad būtų 
imtasi tinkamų viešinimo priemonių dėl:

3. Valstybės narės nustato, kad būtų 
imtasi tinkamų ir veiksmingų viešinimo 
priemonių dėl:

Or. en

Pakeitimas 702
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) licencijos, ypač dėl jos taikymo b) bet kokios licencijos, ypač dėl jos 



AM\1124644LT.docx 17/111 PE604.544v01-00

LT

neatstovaujamiems teisių turėtojams; taikymo neatstovaujamiems teisių 
turėtojams;

Or. en

Pakeitimas 703
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalies c punkte nurodytos teisių turėtojų 
galimybės prieštarauti;

1 dalies antroje pastraipoje ir 1a dalies c 
punkte nurodytos teisių turėtojų galimybės 
prieštarauti;

Or. en

Pakeitimas 704
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 1 
dalyje nurodytų licencijų būtų prašoma iš 
kolektyvinio administravimo 
organizacijos, kuri yra reprezentatyvi
valstybėje narėje, kurioje:

4. Valstybės narės užtikrina, kad 1 
dalyje nurodytos licencijos būtų valstybėje 
narėje, kurioje:

Or. en

Pakeitimas 705
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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c) yra įsisteigusi kultūros paveldo 
įstaiga, kai po pakankamų pastangų pagal 
a ir b punktus nebuvo galima nustatyti 
valstybės narės ar trečiosios šalies.

c) yra įsisteigusi kultūros paveldo 
įstaiga, švietimo įstaiga arba nekomercinis 
dokumentacijos centras, kai pagal a ir b 
punktus nebuvo galima lengvai nustatyti 
valstybės narės ar trečiosios šalies.

Or. en

Pakeitimas 706
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1, 2 ir 3 dalys netaikomos trečiųjų 
šalių piliečių kūriniams ir kitiems 
objektams, išskyrus kai taikomi 4 dalies a 
ir b punktai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 707
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1, 2 ir 3 dalys netaikomos trečiųjų 
šalių piliečių kūriniams ir kitiems 
objektams, išskyrus kai taikomi 4 dalies a 
ir b punktai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 708
Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis

Kultūros paveldo įstaigų naudojimasis jų 
rinkinyje esančiais kūriniais nacionaliniu 

lygmeniu

Valstybės narės gali nustatyti, kad 7 
straipsnis netaikomas tais atvejais, kai į 
organizacijos ir kultūros paveldo įstaigos 
sudarytos kolektyvinės sutarties dėl 
įstaigos rinkinyje esančių kūrinių ar kitų 
objektų naudojimo toje valstybėje narėje 
taikymo sritį pagal nacionalinę teisę taip 
pat įtraukiamos organizacijos 
neatstovaujamų teisių turėtojų teisės.

Or. en

Pakeitimas 709
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.

Tarpvalstybinio naudojimo būdai

1. Kūrinius ar kitus objektus, kuriems 
taikoma pagal 7 straipsnį suteikta 
licencija, kultūros paveldo įstaiga, 
laikydamasi licencijos sąlygų, gali naudoti 
visose valstybėse narėse.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija, leidžianti nustatyti kūrinius 
ar kitus objektus, kuriems taikoma pagal 
7 straipsnį suteikta licencija, ir 
informacija apie 7 straipsnio 1 dalies c 
punkte nurodytą teisių turėtojų galimybę 
prieštarauti būtų viešai prieinamos 
viename internetiniame portale bent šešis 
mėnesius iki kūrinių ar kitų objektų 
skaitmeninimo, platinimo, viešo 
paskelbimo ar pateikimo naudotis kitose 
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valstybėse narėse, nei ta, kurioje suteikta 
licencija, ir per visą licencijos galiojimo 
laiką.

3. 2 dalyje nurodytą portalą pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 386/2012 sukuria ir 
administruoja Europos Sąjungos 
intelektinės nuosavybės tarnyba.

Or. fr

Pakeitimas 710
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kūrinius ar kitus objektus, 
kuriems taikoma pagal 7 straipsnį suteikta 
licencija, kultūros paveldo įstaiga, 
laikydamasi licencijos sąlygų, gali naudoti 
visose valstybėse narėse.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 711
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kūrinius ar kitus objektus, kuriems 
taikoma pagal 7 straipsnį suteikta 
licencija, kultūros paveldo įstaiga, 
laikydamasi licencijos sąlygų, gali naudoti 
visose valstybėse narėse.

1. Kūrinius ar kitus objektus, 
naudojamus pagal 7 straipsnį, kultūros 
paveldo įstaiga gali naudoti visose 
valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 712
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Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kūrinius ar kitus objektus, kuriems 
taikoma pagal 7 straipsnį suteikta 
licencija, kultūros paveldo įstaiga, 
laikydamasi licencijos sąlygų, gali naudoti
visose valstybėse narėse.

1. Kūrinius ar kitus objektus, kurie 
nebenaudojami, kultūros paveldo įstaigos 
gali naudoti pagal 7 straipsnį visose 
valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 713
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija, leidžianti nustatyti kūrinius 
ar kitus objektus, kuriems taikoma pagal 
7 straipsnį suteikta licencija, ir 
informacija apie 7 straipsnio 1 dalies c 
punkte nurodytą teisių turėtojų galimybę 
prieštarauti būtų viešai prieinamos 
viename internetiniame portale bent šešis 
mėnesius iki kūrinių ar kitų objektų 
skaitmeninimo, platinimo, viešo 
paskelbimo ar pateikimo naudotis kitose 
valstybėse narėse, nei ta, kurioje suteikta 
licencija, ir per visą licencijos galiojimo 
laiką.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 714
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija, leidžianti nustatyti kūrinius ar 
kitus objektus, kuriems taikoma pagal 7 
straipsnį suteikta licencija, ir informacija 
apie 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą 
teisių turėtojų galimybę prieštarauti būtų 
viešai prieinamos viename internetiniame 
portale bent šešis mėnesius iki kūrinių ar 
kitų objektų skaitmeninimo, platinimo, 
viešo paskelbimo ar pateikimo naudotis 
kitose valstybėse narėse, nei ta, kurioje 
suteikta licencija, ir per visą licencijos 
galiojimo laiką.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. ro

Pakeitimas 715
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija, leidžianti nustatyti kūrinius ar 
kitus objektus, kuriems taikoma pagal 7 
straipsnį suteikta licencija, ir informacija 
apie 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą 
teisių turėtojų galimybę prieštarauti būtų 
viešai prieinamos viename internetiniame 
portale bent šešis mėnesius iki kūrinių ar 
kitų objektų skaitmeninimo, platinimo, 
viešo paskelbimo ar pateikimo naudotis 
kitose valstybėse narėse, nei ta, kurioje 
suteikta licencija, ir per visą licencijos 
galiojimo laiką.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija, leidžianti nustatyti kūrinius ar 
kitus objektus, kuriems taikomas 7 
straipsnis, ir informacija apie 7 straipsnio 1 
dalies c punkte nurodytą teisių turėtojų 
galimybę prieštarauti būtų viešai 
prieinamos viename internetiniame portale 
bent šešis mėnesius iki kūrinių ar kitų 
objektų skaitmeninimo, platinimo, viešo 
paskelbimo ar pateikimo naudotis kitose 
valstybėse narėse, nei ta, kurioje suteikta 
licencija, ir per visą licencijos galiojimo 
laiką.

Or. en

Pakeitimas 716
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija, leidžianti nustatyti kūrinius ar 
kitus objektus, kuriems taikoma pagal 7 
straipsnį suteikta licencija, ir informacija 
apie 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą 
teisių turėtojų galimybę prieštarauti būtų 
viešai prieinamos viename internetiniame 
portale bent šešis mėnesius iki kūrinių ar 
kitų objektų skaitmeninimo, platinimo, 
viešo paskelbimo ar pateikimo naudotis 
kitose valstybėse narėse, nei ta, kurioje 
suteikta licencija, ir per visą licencijos 
galiojimo laiką.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija, leidžianti nustatyti kūrinius ar 
kitus objektus, kurie naudojami pagal 7 
straipsnį, ir informacija apie 7 straipsnio 1 
dalies antroje pastraipoje ir 7 straipsnio 
1a dalies c punkte nurodytą teisių turėtojų 
galimybę prieštarauti būtų nuolat, lengvai 
ir veiksmingai prieinamos viename 
viešame internetiniame portale ir bet kokiu 
atveju bent šešis mėnesius iki kūrinių ar 
kitų objektų skaitmeninimo, platinimo, 
viešo paskelbimo ar pateikimo naudotis 
valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 717
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytą portalą pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 386/2012 sukuria ir 
administruoja Europos Sąjungos 
intelektinės nuosavybės tarnyba.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 718
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina reguliarų Valstybės narės užtikrina reguliarų 
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naudotojų ir teisių turėtojų reprezentatyvių 
organizacijų ir kitų svarbių suinteresuotųjų 
šalių dialogą, kad kiekvienam sektoriui 
tinkamu būdu didėtų 7 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų licencijų suteikimo mechanizmų 
reikšmė ir jie taptų patogesni naudoti, kad 
būtų užtikrintas šiame skyriuje nurodytų 
teisių turėtojų apsaugos priemonių 
efektyvumas, ypač kiek tai susiję su 
viešinimo priemonėmis, ir kad, kai tinka, 
būtų prisidėta prie 7 straipsnio 2 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų reikalavimų 
suformulavimo.

naudotojų ir teisių turėtojų reprezentatyvių 
organizacijų ir kitų svarbių suinteresuotųjų 
šalių dialogą, kad kiekvienam sektoriui 
būtų skatinamas priemonių, taikomų 
įgyvendinant 7 straipsnyje nurodytą 
išimtį, veiksmingumas, taip pat tinkamu 
būdu didėtų 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
licencijų suteikimo mechanizmų reikšmė ir 
jie taptų patogesni naudoti, kad būtų 
užtikrintas šiame skyriuje nurodytų teisių 
turėtojų apsaugos priemonių efektyvumas, 
ypač kiek tai susiję su viešinimo 
priemonėmis, ir kad, kai tinka, būtų 
prisidėta prie 7 straipsnio 2 dalies antroje 
pastraipoje nurodytų reikalavimų 
suformulavimo.

Or. en

Pakeitimas 719
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina reguliarų 
naudotojų ir teisių turėtojų reprezentatyvių 
organizacijų ir kitų svarbių suinteresuotųjų 
šalių dialogą, kad kiekvienam sektoriui 
tinkamu būdu didėtų 7 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų licencijų suteikimo mechanizmų 
reikšmė ir jie taptų patogesni naudoti, kad 
būtų užtikrintas šiame skyriuje nurodytų 
teisių turėtojų apsaugos priemonių 
efektyvumas, ypač kiek tai susiję su 
viešinimo priemonėmis, ir kad, kai tinka, 
būtų prisidėta prie 7 straipsnio 2 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų reikalavimų 
suformulavimo.

Valstybės narės gali užtikrinti reguliarų 
naudotojų ir teisių turėtojų reprezentatyvių 
organizacijų ir kitų svarbių suinteresuotųjų 
šalių dialogą, kad kiekvienam sektoriui 
tinkamu būdu didėtų 7 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų licencijų suteikimo mechanizmų 
reikšmė ir jie taptų patogesni naudoti, kad 
būtų užtikrintas šiame skyriuje nurodytų 
teisių turėtojų apsaugos priemonių 
efektyvumas, ypač kiek tai susiję su 
viešinimo priemonėmis, ir kad, kai tinka, 
būtų prisidėta prie 7 straipsnio 2 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų reikalavimų 
suformulavimo.

Or. fr

Pakeitimas 720
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Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis

Europos audiovizualinių kūrinių 
naudojimas užsakomųjų vaizdo programų 

platformose

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai ir teisių perėmėjai dėtų visas 
pastangas, kad Europos audiovizualiniai 
kūriniai būtų prieinami visuomenei bent 
vienoje užsakomųjų vaizdo programų 
platformoje.

2. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti 1 dalies taikymą, taip 
pat skatindamos profesinių susitarimų 
tarp autoriams atstovaujančių 
organizacijų, įskaitant jų kolektyvinio 
administravimo organizacijas ir 
gamintojams atstovaujančias 
organizacijas bei kitas suinteresuotąsias 
šalis, sudarymą, taip pat užsakomųjų 
vaizdo programų platformas nuolat 
didėjančio audiovizualinių kūrinių 
naudojimo kontekste.

Or. en

Pakeitimas 721
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis

Audiovizualinių kūrinių naudojimas 
užsakomųjų vaizdo programų platformose

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai ir teisių perėmėjai dėtų visas 
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pastangas, kad Europos audiovizualiniai 
kūriniai būtų prieinami bent vienoje 
užsakomųjų vaizdo programų 
platformoje.

2. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti 1 dalies taikymą, taip 
pat skatindamos profesinių susitarimų 
tarp autoriams atstovaujančių 
organizacijų ir gamintojams 
atstovaujančių organizacijų bei kitų 
suinteresuotųjų šalių sudarymą, taip pat 
užsakomųjų vaizdo programų platformas 
nuolat didėjančio audiovizualinių kūrinių 
naudojimo kontekste.

Or. en

Pakeitimas 722
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis

Viešoji sritis

Valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju, 
kai kūrinys ar kitas objektas patenka į 
viešąją sritį, sąžiningam viso ar dalies 
tokio kūrinio atgaminimui bet kokiu 
formatu ar bet kokioje laikmenoje, jei 
nesukuriamas naujas kūrinys ar objektas, 
vienodai nebūtų taikomos autorių ar 
gretutinės teisės.

Or. en

Pakeitimas 723
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, kai šalims 
norint sudaryti susitarimą tam, kad 
audiovizualiniai kūriniai būtų pasiekiami 
užsakomųjų vaizdo programų platformose, 
kyla sunkumų gauti licencijas dėl teisių, jos 
galėtų sulaukti atitinkamos patirties
turinčio nešališko subjekto paramos. 
Subjektas teikia paramą per derybas ir 
padeda pasiekti susitarimus.

Valstybės narės užtikrina, kad, kai šalims 
norint sudaryti susitarimą tam, kad 
audiovizualiniai kūriniai būtų pasiekiami 
užsakomųjų vaizdo programų platformose, 
kyla sunkumų gauti licencijas dėl teisių, jos 
galėtų sulaukti atitinkamos patirties 
turinčio nešališko subjekto paramos. 
Subjektas teikia paramą per derybas ir 
padeda pasiekti susitarimus.
Ši dalis netaikoma licencijoms dėl kūrinių 
ir kitų objektų, saugomų subjektų, 
kuriems taikomos Direktyvos 2014/26/EB 
3 straipsnio a punkto ir 2 straipsnio 3 
dalies nuostatos.

Or. fr

Pakeitimas 724
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, kai šalims 
norint sudaryti susitarimą tam, kad 
audiovizualiniai kūriniai būtų pasiekiami 
užsakomųjų vaizdo programų platformose, 
kyla sunkumų gauti licencijas dėl teisių, jos 
galėtų sulaukti atitinkamos patirties 
turinčio nešališko subjekto paramos. 
Subjektas teikia paramą per derybas ir 
padeda pasiekti susitarimus.

Valstybės narės užtikrina, kad, kai šalims 
norint sudaryti susitarimą tam, kad 
audiovizualiniai kūriniai būtų pasiekiami 
užsakomųjų vaizdo programų platformose, 
kyla sunkumų gauti licencijas dėl teisių, jos 
galėtų sulaukti atitinkamos patirties 
turinčio nešališko viešojo subjekto 
paramos. Subjektas teikia nešališką ir 
prieinamą paramą per derybas ir padeda 
pasiekti susitarimus.

Or. en

Pakeitimas 725
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, kai šalims 
norint sudaryti susitarimą tam, kad 
audiovizualiniai kūriniai būtų pasiekiami 
užsakomųjų vaizdo programų platformose, 
kyla sunkumų gauti licencijas dėl teisių, jos 
galėtų sulaukti atitinkamos patirties 
turinčio nešališko subjekto paramos. 
Subjektas teikia paramą per derybas ir 
padeda pasiekti susitarimus.

Valstybės narės užtikrina, kad, kai šalims 
norint sudaryti susitarimą tam, kad 
audiovizualiniai kūriniai būtų pasiekiami 
užsakomųjų vaizdo programų platformose, 
kyla sunkumų gauti licencijas dėl 
audiovizualinių teisių, jos galėtų sulaukti 
atitinkamos patirties turinčio nešališko 
subjekto paramos. Subjektas teikia paramą 
per derybas ir padeda pasiekti susitarimus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pašalinti dviprasmiškumą, reikėtų nurodyti, kad šis straipsnis susijęs tik su 
audiovizualinių teisių licencijavimu.

Pakeitimas 726
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, kai šalims 
norint sudaryti susitarimą tam, kad 
audiovizualiniai kūriniai būtų pasiekiami 
užsakomųjų vaizdo programų platformose, 
kyla sunkumų gauti licencijas dėl teisių, jos 
galėtų sulaukti atitinkamos patirties 
turinčio nešališko subjekto paramos. 
Subjektas teikia paramą per derybas ir 
padeda pasiekti susitarimus.

Valstybės narės užtikrina, kad, kai 
atitinkamoms šalims norint sudaryti 
susitarimą tam, kad audiovizualiniai 
kūriniai būtų pasiekiami užsakomųjų 
vaizdo programų platformose, kyla 
sunkumų gauti licencijas dėl teisių, jos 
galėtų sulaukti atitinkamos patirties 
turinčio nešališko subjekto paramos. 
Subjektas teikia paramą, kad palengvintų 
derybas.

Or. ro

Pakeitimas 727
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, kai šalims
norint sudaryti susitarimą tam, kad 
audiovizualiniai kūriniai būtų pasiekiami 
užsakomųjų vaizdo programų platformose, 
kyla sunkumų gauti licencijas dėl teisių, jos 
galėtų sulaukti atitinkamos patirties 
turinčio nešališko subjekto paramos. 
Subjektas teikia paramą per derybas ir 
padeda pasiekti susitarimus.

Valstybės narės užtikrina, kad, kai MVĮ
norint sudaryti susitarimą tam, kad 
audiovizualiniai kūriniai būtų pasiekiami 
užsakomųjų vaizdo programų platformose, 
kyla sunkumų gauti licencijas dėl teisių, jos 
galėtų sulaukti atitinkamos patirties 
turinčio nešališko subjekto paramos. 
Subjektas teikia paramą per derybas ir 
padeda pasiekti susitarimus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti šiame straipsnyje įtvirtintą nuostatą, nes būtent MVĮ yra 
šalys, kurios susiduria su sunkumais dėl teisių licencijavimo.

Pakeitimas 728
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis

Sąjungos teisėta saugykla

1. Valstybės narės užtikrina, kad leidiniai, 
kuriems taikomos nacionalinės teisėtos 
saugyklos reikalavimai ir kurie yra 
skelbiami Sąjungoje arba susiję su 
Sąjunga, taip pat priklausytų Sąjungos 
teisėtai saugyklai.

2. Europos Parlamento biblioteka turi 
teisę į nemokamą vienos kiekvieno 1 
dalyje nurodyto leidinio kopijos 
pristatymą.

3. 1 dalyje nustatytas įpareigojimas 
vienodomis sąlygomis kaip ir nacionalinės 
saugyklos reikalavimai taikomas leidinių 
leidėjams, spaustuvininkams ir 
importuotojams dėl kūrinių, kuriuos jie 
leidžia, spausdina ar importuoja 
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Sąjungoje. Valstybės narės sudaro sąlygas 
masiniam rinkimui ir masiniam 1 dalyje 
nurodytų leidinių teikimui, kurį vykdo 
nacionalinės bibliotekos ar kiti paskirti 
agentai.

4. Nuo pateikimo Europos Parlamento 
bibliotekai dienos 1 dalyje nurodyti 
leidiniai tampa Europos Parlamento 
bibliotekos nuolatinio rinkinio dalimi. Jie 
turi būti prieinami Europos Parlamento 
bibliotekos paslaugų naudotojams.

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
sprendimus ir deleguotuosius aktus, 
kuriais būtų nurodytos sąlygos, susijusios 
su 1 dalyje nurodytų leidinių, taip pat su 
Sąjungos ir jos institucijų sukurtų ar 
paskelbtų leidinių teikimu Europos 
Parlamento bibliotekai.

Or. en

Pakeitimas 729
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojams ir teisių perėmėjams būtų 
nustatyta pareiga nuolat naudoti Europos 
audiovizualinius kūrinius, įskaitant šių 
kūrinių pateikimą visuomenei 
užsakomųjų vaizdo programų 
platformose.

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių 
1 dalyje nurodytos priemonės taikymui 
užtikrinti, taip pat skatindamos profesinių 
susitarimų tarp autoriams atstovaujančių 
organizacijų ir gamintojams 
atstovaujančių organizacijų bei kitų 
suinteresuotųjų šalių, sudarymą, taip pat 
užsakomųjų vaizdo programų platformas 
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nuolat didėjančio audiovizualinių kūrinių 
naudojimo kontekste.

Or. fr

Pakeitimas 730
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b straipsnis

Šiomis nuostatomis neužkertamas kelias 
taikyti taisykles, susijusias su 
žiniasklaidos chronologija, gamintojo ar 
platintojo laisve suteikti išimtines teises 
naudoti atitinkamus audiovizualinius 
kūrinius ir su platintojo arba užsakomųjų
vaizdo programų paslaugų platformos 
laisve įsigyti ir platinti arba pateikti savo 
pasirinktus kūrinius, paisant savo kaip 
leidėjo laisvės ir atsakomybės.

Or. fr

Pakeitimas 731
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Jan Philipp Albrecht, Max Andersson, Petras 
Auštrevičius, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, 
Reinhard Bütikofer, Matt Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, 
Pascal Durand, Stefan Eck, Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura 
Ferrara, Thomas Händel, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, 
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine 
Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, Martina Michels, Victor Negrescu, Jozo Radoš, 
Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry Reintke, Judith Sargentini, Marietje Schaake, 
Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Dario 
Tamburrano, Indrek Tarand, Yana Toom, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Monika Vana, 
Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Gabriele Zimmer, Laura Agea, Luke Ming 
Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, Rosa D'Amato, Marco Valli, Matthijs van 
Miltenburg, Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.

Su skaitmeninio naudojimo būdais 
susijusi spaudos publikacijų apsauga

1. Valstybės narės spaudos publikacijų 
leidėjams suteikia Direktyvos 2001/29/EB 
2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 dalimi 
nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

2. 1 dalyje nurodytos teisės nekeičia 
Sąjungos teisėje nustatytų autorių ir kitų 
teisių turėtojų teisių, susijusių su 
kūriniais ir kitais objektais, įtrauktais į 
spaudos publikaciją, ir joms nedaro jokio 
poveikio. Tokiomis teisėmis negalima 
naudotis autorių ir kitų teisių turėtojų 
nenaudai ir visų pirma jos negali atimti iš 
jų teisės naudoti savo kūrinius ir kitus 
objektus nepriklausomai nuo spaudos 
publikacijos, į kurią jie yra įtraukti.

3. 1 dalyje nurodytų teisių atžvilgiu 
mutatis mutandis taikomi Direktyvos 
2001/29/EB 5–8 straipsniai ir Direktyva 
2012/28/ES.

4. 1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 
praėjus 20 metų po spaudos publikacijos 
paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 
nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 
sausio pirmos dienos.

Or. en

Pakeitimas 732
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.

Su skaitmeninio naudojimo būdais 
susijusi spaudos publikacijų apsauga
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1. Valstybės narės spaudos publikacijų 
leidėjams suteikia Direktyvos 2001/29/EB 
2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 dalimi 
nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

2. 1 dalyje nurodytos teisės nekeičia 
Sąjungos teisėje nustatytų autorių ir kitų 
teisių turėtojų teisių, susijusių su 
kūriniais ir kitais objektais, įtrauktais į 
spaudos publikaciją, ir joms nedaro jokio 
poveikio. Tokiomis teisėmis negalima 
naudotis autorių ir kitų teisių turėtojų 
nenaudai ir visų pirma jos negali atimti iš 
jų teisės naudoti savo kūrinius ir kitus 
objektus nepriklausomai nuo spaudos 
publikacijos, į kurią jie yra įtraukti.

3. 1 dalyje nurodytų teisių atžvilgiu 
mutatis mutandis taikomi Direktyvos 
2001/29/EB 5–8 straipsniai ir Direktyva 
2012/28/ES.

4. 1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 
praėjus 20 metų po spaudos publikacijos 
paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 
nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 
sausio pirmos dienos.

Or. en

Pakeitimas 733
József Szájer, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.

Su skaitmeninio naudojimo būdais 
susijusi spaudos publikacijų apsauga

1. Valstybės narės spaudos publikacijų 
leidėjams suteikia Direktyvos 2001/29/EB 
2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 dalimi 
nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.
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2. 1 dalyje nurodytos teisės nekeičia 
Sąjungos teisėje nustatytų autorių ir kitų 
teisių turėtojų teisių, susijusių su 
kūriniais ir kitais objektais, įtrauktais į 
spaudos publikaciją, ir joms nedaro jokio 
poveikio. Tokiomis teisėmis negalima 
naudotis autorių ir kitų teisių turėtojų 
nenaudai ir visų pirma jos negali atimti iš 
jų teisės naudoti savo kūrinius ir kitus 
objektus nepriklausomai nuo spaudos 
publikacijos, į kurią jie yra įtraukti.

3. 1 dalyje nurodytų teisių atžvilgiu 
mutatis mutandis taikomi Direktyvos 
2001/29/EB 5–8 straipsniai ir Direktyva 
2012/28/ES.

4. 1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 
praėjus 20 metų po spaudos publikacijos 
paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 
nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 
sausio pirmos dienos.

Or. en

Pagrindimas

Nepagrįsta pritarti naujų gretutinių teisių, susijusių su tam tikrų konkrečių leidinių naudojimu 
internete, suteikimui leidėjams pagal 2 straipsnio apibrėžtį ir susijusias konstatuojamąsias 
dalis. Planuojama nauja teisė būtų taikoma skirtingų tipų žurnalistiniams leidiniams ir nebūtų 
grindžiama tuo, ar tokie leidiniai yra saugomi autorių teisėmis, o tam tikrais kitais kriterijais. 
Todėl, atrodo, tam tikriems kūriniams sukuriama lygiagreti apsauga kartu su autorių 
teisėmis.

Pakeitimas 734
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Marju Lauristin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.

Su skaitmeninio naudojimo būdais 
susijusi spaudos publikacijų apsauga

1. Valstybės narės spaudos publikacijų 
leidėjams suteikia Direktyvos 2001/29/EB 
2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 dalimi 
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nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

2. 1 dalyje nurodytos teisės nekeičia 
Sąjungos teisėje nustatytų autorių ir kitų 
teisių turėtojų teisių, susijusių su 
kūriniais ir kitais objektais, įtrauktais į 
spaudos publikaciją, ir joms nedaro jokio 
poveikio. Tokiomis teisėmis negalima 
naudotis autorių ir kitų teisių turėtojų 
nenaudai ir visų pirma jos negali atimti iš 
jų teisės naudoti savo kūrinius ir kitus 
objektus nepriklausomai nuo spaudos 
publikacijos, į kurią jie yra įtraukti.

3. 1 dalyje nurodytų teisių atžvilgiu 
mutatis mutandis taikomi Direktyvos 
2001/29/EB 5–8 straipsniai ir Direktyva 
2012/28/ES.

4. 1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 
praėjus 20 metų po spaudos publikacijos 
paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 
nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 
sausio pirmos dienos.

Or. en

Pagrindimas

Spaudos leidėjų teisės įtraukti nereikia, nes leidėjai ir dabar saugomi autorių teisių teisės –
tokia apsauga grindžiama tuo, kad atitinkami autoriai leidėjui perleidžia savo teises ar 
suteikia jam licenciją. Sunkumai, su kuriais šiuo metu susiduriama naujienų sektoriuje, negali 
būti sprendžiami suteikiant papildomas teises. Skaitmeniniame amžiuje labiau tinka metodas, 
paremtas partneryste grindžiamomis derybomis, savireguliavimu, galiojančiomis techninėmis 
priemonėmis, naujais verslo modeliais ir, svarbiausia, inovacijomis, siekiant išsaugoti atvirą 
prieigą prie informacijos.

Pakeitimas 735
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.

Su skaitmeninio naudojimo būdais 
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susijusi spaudos publikacijų apsauga

1. Valstybės narės spaudos publikacijų 
leidėjams suteikia Direktyvos 2001/29/EB 
2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 dalimi 
nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

2. 1 dalyje nurodytos teisės nekeičia 
Sąjungos teisėje nustatytų autorių ir kitų 
teisių turėtojų teisių, susijusių su 
kūriniais ir kitais objektais, įtrauktais į 
spaudos publikaciją, ir joms nedaro jokio 
poveikio. Tokiomis teisėmis negalima 
naudotis autorių ir kitų teisių turėtojų 
nenaudai ir visų pirma jos negali atimti iš 
jų teisės naudoti savo kūrinius ir kitus 
objektus nepriklausomai nuo spaudos 
publikacijos, į kurią jie yra įtraukti.

3. 1 dalyje nurodytų teisių atžvilgiu 
mutatis mutandis taikomi Direktyvos 
2001/29/EB 5–8 straipsniai ir Direktyva 
2012/28/ES.

4. 1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 
praėjus 20 metų po spaudos publikacijos 
paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 
nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 
sausio pirmos dienos.

Or. en

Pakeitimas 736
Pavel Svoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.

Su skaitmeninio naudojimo būdais 
susijusi spaudos publikacijų apsauga

1. Valstybės narės spaudos publikacijų 
leidėjams suteikia Direktyvos 2001/29/EB 
2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 dalimi 
nustatytas teises dėl jų spaudos 
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publikacijų skaitmeninio naudojimo.

2.1 dalyje nurodytos teisės nekeičia 
Sąjungos teisėje nustatytų autorių ir kitų 
teisių turėtojų teisių, susijusių su 
kūriniais ir kitais objektais, įtrauktais į 
spaudos publikaciją, ir joms nedaro jokio 
poveikio. Tokiomis teisėmis negalima 
naudotis autorių ir kitų teisių turėtojų 
nenaudai ir visų pirma jos negali atimti iš 
jų teisės naudoti savo kūrinius ir kitus 
objektus nepriklausomai nuo spaudos 
publikacijos, į kurią jie yra įtraukti.

3.1 dalyje nurodytų teisių atžvilgiu 
mutatis mutandis taikomi Direktyvos 
2001/29/EB 5–8 straipsniai ir Direktyva 
2012/28/ES.

4.1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 
praėjus 20 metų po spaudos publikacijos 
paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 
nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 
sausio pirmos dienos.

Or. cs

Pakeitimas 737
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su skaitmeninio naudojimo būdais 
susijusi spaudos publikacijų apsauga

Spaudos publikacijų apsauga

Or. fr

Pakeitimas 738
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Su skaitmeninio naudojimo būdais 
susijusi spaudos publikacijų apsauga

Spaudos publikacijų apsauga

Or. de

Pakeitimas 739
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, Marc 
Tarabella, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su skaitmeninio naudojimo būdais 
susijusi spaudos publikacijų apsauga

Spaudos publikacijų apsauga

Or. en

Pakeitimas 740
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su skaitmeninio naudojimo būdais 
susijusi spaudos publikacijų apsauga

Spaudos publikacijų apsauga

Or. en

Pakeitimas 741
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Stefano Maullu, Pascal Arimont

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su skaitmeninio naudojimo būdais 
susijusi spaudos publikacijų apsauga

Spaudos publikacijų apsauga
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Or. en

Pakeitimas 742
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su skaitmeninio naudojimo būdais 
susijusi spaudos publikacijų apsauga

Spaudos publikacijų apsauga

Or. en

Pagrindimas

Spaudos publikacijų leidėjų teisės turėtų apimti skaitmeninį ir analoginį naudojimą.

Pakeitimas 743
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 744
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tokio įsikišimo mechanizmo svarba rinkai nėra įrodyta.

Pakeitimas 745
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 746
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų naudojimo, įskaitant 
neatšaukiamą teisę į teisingą atlygį už šį 
naudojimą. Neatšaukiamą teisę į teisingą 
atlygį gali įgyvendinti tik kolektyvinio 
administravimo organizacija.
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Or. de

Pakeitimas 747
Mady Delvaux, Mary Honeyball, Virginie Rozière, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, 
Marc Tarabella, Pervenche Berès, Theresa Griffin, Sorin Moisă

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo ir 
užtikrina, kad žurnalistams ir kitiems 
darbuotojams būtų skiriama teisinga 
atlygio, gauto naudojant spaudos leidėjų 
teisę, dalis.

Or. en

Pakeitimas 748
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi ir Direktyvos 2006/115/EB 3 ir 9 
straipsniais nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų naudojimo ir neatšaukiamą 
teisę gauti teisingą atlygį už tokį 
naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Spaudos publikacijų leidėjai turėtų būti traktuojami vienodai su kitais papildomų teisių 
turėtojais, pavyzdžiui, filmų gamybos bendrovėmis, fonogramų gamintojais, 
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transliuojančiosiomis stotimis, ir pan. Todėl jų teisės turėtų apimti visas pagrindines teises, 
neatsižvelgiant į skaitmeninį ir (arba) analoginį naudojimą.

Įvedus neatšaukiamą teisę gauti teisingą atlygį būtų užkirstas kelias rinkoje dominuojantiems 
paieškos sistemų operatoriams trukdyti pasinaudoti tokia teise, kaip nutiko Vokietijoje.

Pakeitimas 749
Antanas Guoga, Eva Maydell

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia į leidinius 
įtrauktų literatūrinių kūrinių autorių 
atstovavimo prezumpciją ir galimybę savo 
vardu iškelti bylą dėl tokio autoriaus 
teisių gynimo dėl jų spaudos publikacijų 
skaitmeninio naudojimo.

Or. en

Pakeitimas 750
Kosma Złotowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi ir Direktyvos 2006/115/EB 3 ir 9 
straipsniais nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

Or. en

Pakeitimas 751
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

1. Valstybės narės gali nuspręsti 
suteikti spaudos publikacijų leidėjams 
Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 
straipsnio 2 dalimi nustatytas teises dėl jų 
spaudos publikacijų skaitmeninio 
naudojimo.

Or. fr

Pakeitimas 752
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi ir Direktyvos 2006/115/EB 3 ir 9 
straipsniais nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų naudojimo.

Or. es

Pagrindimas

Pasiūlymu tik suteikiamos skaitmeninio naudojimo teisės, o leidėjo vaidmuo ir jo investicijos į 
leidybos bendroves apima naudojimą spausdinimui ir skaitmeninį naudojimą, neatsižvelgiant 
į platinimo būdą. Kiti gretutinių teisių turėtojai naudojasi visomis teisėmis. Atrodo, kad, 
suteikus tik skaitmeninio naudojimo teises, spaudinių leidybai netaikoma tokio pat lygio 
apsauga ir neatsižvelgiama į neleistiną atgaminimą, platinimą, nuomą ir panaudą. Nesuteikti 
analogiškų teisių reikštų tą patį, kaip ir neįtraukti kino filmų gamintojų kompaktinių diskų
arba skaitmeninių vaizdo diskų.

Pakeitimas 753
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Constance Le Grip, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams ir spaudos 
agentūroms suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

Or. fr

Pakeitimas 754
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams gali suteikti
teisnumą savo vardu iškelti bylą dėl tokio 
autoriaus teisių gynimo dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

Or. en

Pakeitimas 755
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų naudojimo.

Or. en
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Pakeitimas 756
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, Marc 
Tarabella, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų naudojimo.

Or. en

Pakeitimas 757
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Stefano Maullu, Pascal Arimont

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo.

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų naudojimo.

Or. en

Pakeitimas 758
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 

1. Valstybės narės spaudos 
publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 
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publikacijų skaitmeninio naudojimo. publikacijų naudojimo.

Or. de

Pakeitimas 759
Mady Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
privatus ir nekomercinis turinio 
naudojimas pasitelkiant nuorodas ir kitas 
priemones, pavyzdžiui, citatas, nepatenka 
į 1 dalies nuostatas ir joje nurodytas 
teises.

Or. en

Pakeitimas 760
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
kolektyvinio administravimo organizacijos 
gali naudotis 1 dalyje nurodytomis 
teisėmis, susijusiomis su ištraukų iš 
spaudos leidinių naudojimu paieškos 
sistemose ir kitose kaupyklose.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad yra skirtingi požiūriai, susiję su teisės į teisingą atlygį įgyvendinimu, 
šioje direktyvoje turėtų būti bent jau nustatyta, kad valstybės narės gali leisti kolektyvinių 
valdymo organizacijoms naudotis tokiomis teisėmis. Reikalingas geresnis įgyvendinimas 
siekiant suteikti spaudos publikacijų leidėjams pakankamai derybinės galios ir užkirsti kelią 
stipriems rinkos dalyviams pažeisti jų teises.
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Pakeitimas 761
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Sorin Moisă, 
Theresa Griffin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės suteikia spaudos 
publikacijų leidėjams neatšaukiamą teisę 
gauti teisingą atlygį už jų spaudos 
publikacijų naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 762
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės numato Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsnyje ir 3 straipsnio 2 
dalyje nustatytų teisių išimtį ar apribojimą 
paieškos sistemoms ir paslaugų teikėjams, 
kurie atitinkamai apdoroja turinį, 
naudoti:

a) atgamintus spausdintus ir elektroninius 
spaudos leidinius indeksavimo arba kito 
palyginamo sisteminio duomenų rinkimo 
tikslais ir viešai paskelbti ištraukas arba 
kitais būdais įtraukti jas į savo siūlomus 
leidinius paieškos sistemų teikėjams ir 
paslaugų teikėjams, kurie atitinkamai 
apdoroja turinį;

b) spaudos leidinių ištraukas, kurios yra:

– tekstinis turinys: teksto ištrauka iki 
[250] simbolių, įskaitant tarpus ir 
antraštę;

– vizualinis turinys: miniatūros, kurių 
didžiausia skyra – [250 x 250] vaizdo 
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taškų;

– garsinis turinys: garso ištrauka, kurios 
ilgiausia trukmė – [30] sekundžių;

– vaizdinis turinys: vaizdo ištrauka, kurios 
ilgiausia trukmė – [30] sekundžių;

Kai spaudos leidinys naudojamas a 
punkto prasme, šaltinis turi būti visada 
aiškiai nurodytas; nustatant b punkte 
nurodytas priimtinas ištraukas, 
neatsižvelgiama į deskriptorius, kurie 
reikalingi šiuo tikslu.

Valstybės narės užtikrina, kad paieškos 
sistemų ir paslaugų teikėjai, kurie 
atitinkamai apdoroja turinį, kaip 
kompensaciją už išimtį ar apribojimą, 
nurodytą a ir b punktuose ir antroje 
pastraipoje nurodytose sąlygose, būtų 
įpareigoti bent kartą per metus atidėti 
procentinę dalį įplaukų, kurias jie gauna 
naudodami paieškos sistemas ir (arba) 
teikdami paslaugas, kuriomis atitinkamai 
apdorojamas turinys, valstybių narių 
teritorijoje per metus, einančius prieš tuos 
metus, už kuriuos turi būti mokama tokia 
kompensacija. Visi tokie mokėjimai 
atitenka autorių teisių ar papildomų teisių 
turėtojams, įskaitant spaudos publikacijų 
gamintojus. Sąvoka „įplaukos“ reiškia 
pajamas, kurias gauna paieškos sistemų 
teikėjai ir (arba) paslaugų teikėjai, 
atitinkamai apdorojantys turinį, ir 
mokėjimą natūra neatskaičius išlaidų.

Valstybės narės užtikrina, kad spaudos 
publikacijų leidėjai gautų minimalią 
atlygio dalį, kuri turi būti sumokėta pagal 
trečią pastraipą.

Or. en

Pakeitimas 763
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio administravimo organizacijos 
galėtų pasinaudoti reikalavimu sumokėti 
teisingą kompensaciją, kaip nustatyta 1b 
dalies trečioje ir ketvirtoje pastraipose, tik 
laikydamosi šių nuostatų:

a) reikalavimas yra neatšaukiamas ir gali 
būti perleistas kolektyvinio 
administravimo organizacijai tik iš 
anksto; ši nuostata netaikoma tuo atveju, 
kai autorius ar papildomų teisių turėtojas 
perleidžia reikalavimą spaudos 
publikacijos, kurioje yra teisių turėtojo 
kūrinys arba objektas, leidėjams, kad 
perduotų jį kolektyvinio administravimo 
organizacijai;

b) siekdamos išvengti pernelyg didelės 
naštos, valstybės narės gali numatyti, kad 
prievolė sumokėti teisingą kompensaciją 
netaikoma labai mažoms įmonėms, jei 
mokėjimai akivaizdžiai neatitinka pagrįsto 
išlaidų, susijusių su įplaukų rinkimu ir 
administravimu, rodiklio;

c) kai šalis, turinti teisę į reikalavimą, 
nėra perdavusi savo reikalavimo valdymo 
kolektyvinio administravimo 
organizacijai, tos pačios kategorijos 
reikalavimus administruojanti 
organizacija yra laikoma įgaliota valdyti 
tos šalies reikalavimą; jei yra įgaliota 
daugiau nei viena kolektyvinio 
administravimo organizacija, laikoma, 
kad šios kolektyvinio administravimo 
organizacijos veikia pagal bendrą 
įgaliojimą; jei šalis, turinti teisę į 
reikalavimą, pasirenka konkrečią 
kolektyvinio administravimo organizaciją, 
tuomet ši organizacija laikoma įgaliota 
valdyti reikalavimą;

d) šalis, turinti teisę į reikalavimą, turi 
tokias pačias teises ir pareigas pagal 
naudotojo ir kolektyvinio administravimo 
organizacijos, kuri laikoma įgaliota 
administruoti tos šalies teises, sudarytą 
susitarimą kaip ir reikalavimo šalys, 
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kurios įgaliojo tą kolektyvinio 
administravimo organizaciją; šalis, turinti 
teisę į reikalavimą, gali pasinaudoti savo 
reikalavimu per terminą, kurį nustato 
susijusi valstybė narė ir kuris, 
skaičiuojant nuo dienos, kurią atitinkama 
spaudos publikacijos ištrauka buvo viešai 
paskelbta arba kitaip įterpta pagal 1b 
dalies nuostatas, negali būti trumpesnis 
kaip treji metai.

Or. en

Pakeitimas 764
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Komisija reguliariai peržiūri 
spaudos leidinių ištraukų ilgį, kaip 
nurodyta 1b dalies b punkte, taip pat 
teisingo atlygio sumą, kaip nurodyta tos 
dalies trečioje ir ketvirtoje pastraipose, ir 
deleguotaisiais aktais priima visus būtinus 
pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 765
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos teisės nekeičia 
Sąjungos teisėje nustatytų autorių ir kitų 
teisių turėtojų teisių, susijusių su 
kūriniais ir kitais objektais, įtrauktais į 
spaudos publikaciją, ir joms nedaro jokio 
poveikio. Tokiomis teisėmis negalima 

Išbraukta.
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naudotis autorių ir kitų teisių turėtojų 
nenaudai ir visų pirma jos negali atimti iš 
jų teisės naudoti savo kūrinius ir kitus 
objektus nepriklausomai nuo spaudos 
publikacijos, į kurią jie yra įtraukti.

Or. en

Pagrindimas

Tokio įsikišimo mechanizmo svarba rinkai nėra įrodyta.

Pakeitimas 766
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos teisės nekeičia 
Sąjungos teisėje nustatytų autorių ir kitų 
teisių turėtojų teisių, susijusių su 
kūriniais ir kitais objektais, įtrauktais į 
spaudos publikaciją, ir joms nedaro jokio 
poveikio. Tokiomis teisėmis negalima 
naudotis autorių ir kitų teisių turėtojų 
nenaudai ir visų pirma jos negali atimti iš 
jų teisės naudoti savo kūrinius ir kitus 
objektus nepriklausomai nuo spaudos 
publikacijos, į kurią jie yra įtraukti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 767
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos teisės nekeičia 
Sąjungos teisėje nustatytų autorių ir kitų 
teisių turėtojų teisių, susijusių su 

Išbraukta.
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kūriniais ir kitais objektais, įtrauktais į 
spaudos publikaciją, ir joms nedaro jokio 
poveikio. Tokiomis teisėmis negalima 
naudotis autorių ir kitų teisių turėtojų 
nenaudai ir visų pirma jos negali atimti iš 
jų teisės naudoti savo kūrinius ir kitus 
objektus nepriklausomai nuo spaudos 
publikacijos, į kurią jie yra įtraukti.

Or. en

Pakeitimas 768
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos teisės nekeičia 
Sąjungos teisėje nustatytų autorių ir kitų 
teisių turėtojų teisių, susijusių su kūriniais 
ir kitais objektais, įtrauktais į spaudos 
publikaciją, ir joms nedaro jokio poveikio. 
Tokiomis teisėmis negalima naudotis 
autorių ir kitų teisių turėtojų nenaudai ir 
visų pirma jos negali atimti iš jų teisės 
naudoti savo kūrinius ir kitus objektus 
nepriklausomai nuo spaudos publikacijos, į 
kurią jie yra įtraukti.

2. 1 dalyje nurodytos teisės nekeičia 
nacionalinėse teisės sistemose ir Sąjungos 
teisėje nustatytų autorių ir kitų teisių 
turėtojų teisių, susijusių su kūriniais ir 
kitais objektais, įtrauktais į spaudos 
publikaciją, ir joms nedaro jokio poveikio. 
Tokiomis teisėmis negalima naudotis 
autorių ir kitų teisių turėtojų nenaudai ir 
visų pirma jos negali atimti iš jų teisės 
naudoti savo kūrinius ir kitus objektus 
nepriklausomai nuo spaudos publikacijos, į 
kurią jie yra įtraukti.

Or. fr

Pakeitimas 769
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos teisės nekeičia 
Sąjungos teisėje nustatytų autorių ir kitų 
teisių turėtojų teisių, susijusių su kūriniais 

2. 1 dalyje nurodytos teisės nekeičia 
Sąjungos teisėje nustatytų autorių, atlikėjų
ir kitų teisių turėtojų teisių, susijusių su 



AM\1124644LT.docx 53/111 PE604.544v01-00

LT

ir kitais objektais, įtrauktais į spaudos 
publikaciją, ir joms nedaro jokio poveikio. 
Tokiomis teisėmis negalima naudotis 
autorių ir kitų teisių turėtojų nenaudai ir 
visų pirma jos negali atimti iš jų teisės 
naudoti savo kūrinius ir kitus objektus 
nepriklausomai nuo spaudos publikacijos, į 
kurią jie yra įtraukti.

kūriniais ir kitais objektais, įtrauktais į 
spaudos publikaciją, ir joms nedaro jokio 
poveikio. Tokiomis teisėmis negalima 
naudotis autorių ir kitų teisių turėtojų 
nenaudai ir visų pirma jos negali atimti iš 
jų teisės naudoti savo kūrinius ir kitus 
objektus nepriklausomai nuo spaudos 
publikacijos, į kurią jie yra įtraukti.

Or. en

Pagrindimas

Iš esmės atlikėjai yra įtraukti, ir nuoseklumo sumetimais tai turėtų būti nurodyta šiame 
straipsnyje.

Pakeitimas 770
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje nurodytos teisės 
netaikomos saitų įterpimui, nes tai nėra 
viešo paskelbimo veiksmas.

Or. de

Pakeitimas 771
Antanas Guoga, Eva Maydell

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytų teisių atžvilgiu 
mutatis mutandis taikomi Direktyvos 
2001/29/EB 5–8 straipsniai ir Direktyva 
2012/28/ES.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 772
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytų teisių atžvilgiu 
mutatis mutandis taikomi Direktyvos 
2001/29/EB 5–8 straipsniai ir Direktyva 
2012/28/ES.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tokio įsikišimo mechanizmo svarba rinkai nėra įrodyta.

Pakeitimas 773
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytų teisių atžvilgiu 
mutatis mutandis taikomi Direktyvos 
2001/29/EB 5–8 straipsniai ir Direktyva 
2012/28/ES.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 774
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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3. 1 dalyje nurodytų teisių atžvilgiu 
mutatis mutandis taikomi Direktyvos 
2001/29/EB 5–8 straipsniai ir Direktyva 
2012/28/ES.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 775
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytų teisių atžvilgiu 
mutatis mutandis taikomi Direktyvos 
2001/29/EB 5–8 straipsniai ir Direktyva 
2012/28/ES.

3. Leidėjų ir spaudos agentūrų 
turinys naudojamas naujienų kaupyklose 
ir jos prisiima atsakomybę už turinį, kurį 
padaro prieinamą visuomenei.

Or. fr

Pakeitimas 776
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Leidėjai ir spaudos agentūros taip 
pat privalo gauti garantijas, susijusias su 
masiniu jų turinio panaudojimu, būtent 
naujienų kaupyklose, kokios teisių 
turėtojams suteikiamos įsigyjant 
licencijas.

Or. fr

Pakeitimas 777
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
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11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 
praėjus 20 metų po spaudos publikacijos 
paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 
nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 
sausio pirmos dienos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tokio įsikišimo mechanizmo svarba rinkai nėra įrodyta.

Pakeitimas 778
Antanas Guoga, Eva Maydell

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 
praėjus 20 metų po spaudos publikacijos 
paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 
nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 
sausio pirmos dienos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 779
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 
praėjus 20 metų po spaudos publikacijos 
paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 
nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 
sausio pirmos dienos.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 780
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 
praėjus 20 metų po spaudos publikacijos 
paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 
nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 
sausio pirmos dienos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 781
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Stefano Maullu, Daniel Buda, Pascal Arimont

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 
praėjus 20 metų po spaudos publikacijos 
paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 
nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 
sausio pirmos dienos.

4. 1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 
praėjus 15 metų po spaudos publikacijos 
paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 
nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 
sausio pirmos dienos.

Or. en

Pakeitimas 782
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4. 1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 
praėjus 20 metų po spaudos publikacijos 
paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 
nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 
sausio pirmos dienos.

4. 1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 
praėjus 30 metų po spaudos publikacijos 
paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 
nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 
sausio pirmos dienos.

Or. en

Pakeitimas 783
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 
praėjus 20 metų po spaudos publikacijos 
paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 
nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 
sausio pirmos dienos.

4. 1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 
praėjus 15 metų po spaudos publikacijos 
paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 
nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 
sausio pirmos dienos.

Or. de

Pakeitimas 784
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad 
žurnalistams, autoriams ir kitiems teisių 
turėtojams būtų skiriama teisinga atlygio, 
gaunamo už 1 dalyje nurodytų teisių į 
spaudos publikaciją naudojimą, dalis.

Or. de

Pakeitimas 785
Julia Reda
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis

Saitų į kūrinius pateikimas

Saitų į kūrinius, kurie yra prieinami kitoje 
svetainėje, pateikimas svetainėje, jeigu 
tokiose nuorodose pateikiama tik šaltinio 
turinio suradimui arba prašymui dėl jo 
pateikimo būtina informacija, negali būti 
laikomas viešu skelbimu.

Or. en

Pakeitimas 786
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.

Teisingos kompensacijos reikalavimai

Valstybės narės gali nustatyti, kad, 
autoriui perleidus teisę ar suteikus jos 
licenciją leidėjui, toks perleidimas ar 
licencija yra pakankamas teisinis 
pagrindas leidėjui reikalauti dalies 
kompensacijos už kūrinio naudojimą 
pagal perleistos ar licencijuotos teisės 
išimtį ar apribojimą.

Or. en

Pakeitimas 787
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.

Teisingos kompensacijos reikalavimai

Valstybės narės gali nustatyti, kad, 
autoriui perleidus teisę ar suteikus jos 
licenciją leidėjui, toks perleidimas ar 
licencija yra pakankamas teisinis 
pagrindas leidėjui reikalauti dalies 
kompensacijos už kūrinio naudojimą 
pagal perleistos ar licencijuotos teisės 
išimtį ar apribojimą.

Or. en

Pakeitimas 788
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad, 
autoriui perleidus teisę ar suteikus jos 
licenciją leidėjui, toks perleidimas ar 
licencija yra pakankamas teisinis 
pagrindas leidėjui reikalauti dalies 
kompensacijos už kūrinio naudojimą 
pagal perleistos ar licencijuotos teisės 
išimtį ar apribojimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 789
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad, 
autoriui perleidus teisę ar suteikus jos 
licenciją leidėjui, toks perleidimas ar 

Išbraukta.
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licencija yra pakankamas teisinis 
pagrindas leidėjui reikalauti dalies 
kompensacijos už kūrinio naudojimą 
pagal perleistos ar licencijuotos teisės 
išimtį ar apribojimą.

Or. en

Pakeitimas 790
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad, 
autoriui perleidus teisę ar suteikus jos 
licenciją leidėjui, toks perleidimas ar 
licencija yra pakankamas teisinis 
pagrindas leidėjui reikalauti dalies 
kompensacijos už kūrinio naudojimą 
pagal perleistos ar licencijuotos teisės 
išimtį ar apribojimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tokio įsikišimo mechanizmo svarba rinkai nėra įrodyta.

Pakeitimas 791
Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Silvia Costa, Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad, autoriui 
perleidus teisę ar suteikus jos licenciją 
leidėjui, toks perleidimas ar licencija yra 
pakankamas teisinis pagrindas leidėjui 
reikalauti dalies kompensacijos už kūrinio 
naudojimą pagal perleistos ar licencijuotos 

Valstybės narės gali nustatyti, kad, autoriui 
perleidus teisę ar suteikus jos licenciją 
leidėjui, tas leidėjas būtų teisės turėtojas 
pagal tokį perleidimą ar licenciją ir tik 
tiek, kiek pateisina toks perleidimas ar 
licencija. Todėl toks perleidimas ar 
licencija yra pakankamas teisinis pagrindas 
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teisės išimtį ar apribojimą. leidėjui reikalauti dalies kompensacijos už 
kūrinio naudojimą pagal perleistos ar 
licencijuotos teisės išimtį, įstatyminį 
kolektyvinių licencijų teikimą ar 
apribojimą.

Or. en

Pakeitimas 792
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad, autoriui 
perleidus teisę ar suteikus jos licenciją 
leidėjui, toks perleidimas ar licencija yra 
pakankamas teisinis pagrindas leidėjui 
reikalauti dalies kompensacijos už kūrinio 
naudojimą pagal perleistos ar licencijuotos 
teisės išimtį ar apribojimą.

Valstybės narės nustato, kad, autoriui 
perleidus teisę, ją perdavus ar suteikus jos 
licenciją leidėjui, įskaitant teisę reikalauti 
dalies pajamų, toks perleidimas, 
perdavimas ar licencija yra pakankamas 
teisinis pagrindas leidėjui reikalauti dalies 
kompensacijos už kūrinio naudojimą pagal 
perleistos, perduotos ar licencijuotos teisės 
išimtį ar apribojimą.

Or. en

Pakeitimas 793
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad, autoriui 
perleidus teisę ar suteikus jos licenciją 
leidėjui, toks perleidimas ar licencija yra 
pakankamas teisinis pagrindas leidėjui 
reikalauti dalies kompensacijos už kūrinio 
naudojimą pagal perleistos ar licencijuotos 
teisės išimtį ar apribojimą.

Valstybės narės gali nustatyti, kad, autoriui 
ar atlikėjui perleidus teisę ar suteikus jos 
licenciją leidėjui, toks perleidimas ar 
licencija yra pakankamas teisinis pagrindas 
leidėjui reikalauti dalies kompensacijos už 
kūrinio naudojimą pagal perleistos ar 
licencijuotos teisės išimtį ar apribojimą.

Or. en
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Pakeitimas 794
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pirmos pastraipos pirma dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turi teisę nustatyti 
Direktyvos 2001/29/EB 2 ir 3 
straipsniuose nustatytą išimtį arba 
apribojimą, kad galėtų leisti automatinių 
vaizdo nuorodų paslaugų teikėjams 
pateikti kūrinius visuomenei, jeigu teisių 
turėtojai gaus teisingą kompensaciją.

Or. fr

Pakeitimas 795
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Santiago Fisas Ayxelà, Ivo Belet, Virginie 
Rozière, Marc Tarabella, Hannu Takkula, Jean-Marie Cavada, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a skyrius

Sporto renginių organizatorių apsauga

Valstybės narės sporto renginių 
organizatoriams suteikia Direktyvos 
2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 
dalimi ir Direktyvos 2006/115/EB 7 
straipsniu nustatytas teises.

Or. en

Pagrindimas

SESV 165 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Sąjunga prisideda prie Europos sporto reikalų 
skatinimo. Sporto renginių organizatorių intelektinės nuosavybės apsauga jau buvo numatyta 
Direktyvos 2010/13/ES 52 konstatuojamojoje dalyje, ir tam pritarė Europos Parlamentas 
keliuose pranešimuose apie sportą. Teismas sujungtose bylose C-403/08 ir C-429/08, FAPL 
EU:C:2011:631 teigė, kad sporto renginiai turi unikalų ir originalų pobūdį, ir juos vertėtų 
saugoti panašiai kaip kūrinius. Iki šiol penkios valstybės narės yra suteikusios gretutines 
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teises sporto renginių organizatoriams. 

Pakeitimas 796
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam tikri internetinių paslaugų teikėjų
būdai naudoti saugomą turinį

Tam tikri internetinių paslaugų naudotojų
būdai naudoti saugomą turinį

Or. en

Pakeitimas 797
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Michel Reimon, Max 
Andersson, Brando Benifei

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam tikri internetinių paslaugų teikėjų
būdai naudoti saugomą turinį

Tam tikri internetinių paslaugų naudotojų
būdai naudoti saugomą turinį

Or. en

Pakeitimas 798
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.

Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjų, kurie saugo didžiulius jų 

naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų 
kiekius ir suteikia galimybę su jais 



AM\1124644LT.docx 65/111 PE604.544v01-00

LT

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 –
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

Pakeitimas 799
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Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.

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 –
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 
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tinkamos ir proporcingos turinio 
atpažinimo technologijos, atsižvelgdamos, 
be kita ko, į paslaugų pobūdį, 
technologijų pasiekiamumą ir 
efektyvumą, turint omenyje technologinę 
plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 800
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.

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 –
tinkamai praneša apie kūrinių ir kitų 
objektų atpažinimą ir naudojimą.
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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

Pakeitimas 801
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Saugomo turinio naudojimas teikiant tam 
tikras informacinės visuomenės paslaugas

Or. en

Pakeitimas 802
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Informacinės visuomenės paslaugų teikėjų 
vykdomas vartotojų įkelto autorių teisėmis
saugomo turinio naudojimas

Or. en

Pakeitimas 803
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, 
kurie saugo didelius jų naudotojų įkeltų 
autorių teisėmis saugomų kūrinių ir kitų 
objektų kiekius ir suteikia galimybę su jais 
susipažinti, vykdomas saugomo turinio 
naudojimas

Or. en

Pakeitimas 804
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, 
kurie saugo jų naudotojų teikiamą 
informaciją, vykdomas saugomo turinio 
naudojimas

Or. en
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Pakeitimas 805
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, 
kurie saugo jų naudotojų įkeltus kūrinius 
ir kitus objektus ir suteikia galimybę su 
jais susipažinti, vykdomas saugomo turinio 
naudojimas

Or. fr

Pakeitimas 806
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, 
kurie saugo jų naudotojų įkeltus kūrinius
ir kitus objektus ir suteikia galimybę su 
jais susipažinti, vykdomas saugomo turinio 
naudojimas

Or. en

Pakeitimas 807
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

Išbraukta.
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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 –
tinkamai praneša apie kūrinių ir kitų 
objektų atpažinimą ir naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 808
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 – tinkamai praneša apie kūrinių ir 
kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie pateikia visuomenei 
kūrinius ar kitus objektus, kuriems 
taikoma jų naudotojų autorių teisių 
apsauga, privalo su teisių turėtojais, kurie 
to prašo, sudaryti susitarimus teikti 
licencijas dėl teisių atgaminti ir viešai 
paskelbti, išskyrus atvejus, kai jiems gali 
būti taikomas Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2000/31/EB 14 
straipsnyje numatytas atleidimas nuo 
atsakomybės. Pasibaigus šių licencijų 
susitarimų galiojimui, visuomenės 
paslaugų teikėjai, bendradarbiaudami su 
teisių turėtojais imasi priemonių 
užtikrinti, kad veiktų su teisių turėtojais 
sudaryti susitarimai dėl jų kūrinių ar kitų 
objektų naudojimo, 
Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjui, kuris nesiims veiksmingų ir 
skubių techninių priemonių, kad 
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patenkintų teisių turėtojų prašymus pagal 
šį straipsnį, negalės būti taikoma 
Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnio 1 
dalyje numatyta apsauga.
Išskyrus atvejus, kai jie veikia kaip 
specialistai, paslaugų naudotojų 
atsakomybė už veiksmus, kuriems taikoma 
autorių teisių apsauga, nustatoma pagal 
susitarimus teikti licencijas su paslaugų 
teikėjais.
Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie atlieka aktyvų vaidmenį, bet 
teisių į jų saugomus ir pateikiamus 
visuomenei susipažinti kūrinius ar kitus 
objektus turėtojai neprašo sudaryti 
licencijos sutarčių su jais, privalo, 
bendradarbiaudami su teisių turėtojais, 
imtis priemonių, kad neleistų naudojantis 
jų paslaugų teikimo priemone pasiekti 
kūrinių ar kitų saugomų objektų, kurį 
bendradarbiaudami su paslaugų teikėjais 
nurodė teisių turėtojai.
Paslaugų teikėjai, kuriems gali būti 
taikoma Direktyvos 2000/31/EB 14 
straipsnyje numatytas atleidimas nuo 
atsakomybės, bet jie saugo ir pateikia 
visuomenei didžiulius autorių teisių 
saugomų kūrinių ir kitų objektų kiekius, 
privalo, bendradarbiaudami su teisių 
turėtojais, imtis priemonių užtikrinti, kad 
veiktų su teisių turėtojais sudaryti 
susitarimai dėl jų kūrinių ar kitų objektų 
naudojimo, arba neleisti naudojantis jų 
paslaugų teikimo priemone pasiekti 
kūrinių ar kitų objektų, kuriuos
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 – tinkamai praneša apie kūrinių ir 
kitų objektų atpažinimą ir naudojimą. 
Teisių turėtojai savo ruožtu pateikia 
paslaugų teikėjams duomenis, reikalingus 
paslaugų teikėjų diegiamų priemonių 
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tinkamam veikimui užtikrinti.

Or. fr

Pakeitimas 809
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 –
tinkamai praneša apie kūrinių ir kitų 
objektų atpažinimą ir naudojimą.

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie saugo didžiulius jų 
naudotojų įkelto autorių teisėmis saugomo 
turinio kiekius ir suteikia galimybę su juo
susipažinti, sudaro susitarimus su teisių 
turėtojais, išskyrus atvejus, kai jiems 
taikomi Direktyvos 2000/31/EB 12, 13, 14 
ir 15 straipsniai.
Naudotojo atsisiunčiamas turinys, jo 
saugojimas ir viešos prieigos suteikimas į 
atsisiųstą turinį reiškia vienkartinį 
naudojimą, kuriam taikomas vienas 
susitarimas.
Teisių turėtojai ir informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjai derasi 
sąžiningai. Susitarimai turi būti teisingi ir 
suderinti, taip pat turi būti atsižvelgiama į 
informacinės visuomenės paslaugų 
naudotojų interesus. Visų pirma, teisių 
turėtojai siūlo sudaryti visos Europos 
mastu galiojančius susitarimus.
Tokių susitarimų įgyvendinimas turi 
atitikti naudotojų teises pagal Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją.
Paslaugų teikėjams nenustatoma nei 
prievolė stebėti jų perduodamą ar 
saugomą informaciją, nei prievolė 
aktyviai ieškoti faktų ar aplinkybių, 
rodančių neteisėtą veiklą.
Šiuo straipsniu nedaroma įtaka teisių 
turėtojų galimybei prašyti pašalinti 
pažeidžiantį turinį pagal Direktyvą 
2000/31/EB.
Valstybės narės užtikrina, kad 
susitarimais naudotojams būtų suteiktas 
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tinkamas skaidrumo, teisinio tikrumo ir 
nuspėjamumo lygis, nedarant poveikio 
prekybos bei komercinėms paslaptims.
Kai tinkama, atliekama ataskaitų teikimo 
procedūra Direktyvoje 2014/26/ES 
nustatytomis sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Šiais laikais internetas yra svarbiausias daugeliui naudotojų prieinamas informacijos šaltinis. 
Atsakomybės už įkeltą turinį, įskaitant tekstus, vaizdo įrašus ar atvaizdus, kurie būtų 
filtruojami ir stebimi, perkėlimas interneto paslaugų teikėjams neatitiktų naudotojų interesų ir 
kūrėjų teisių. Mažosioms įmonėms bus ne tik finansiškai sudėtinga stebėti ir filtruoti 
didžiulius turinio kiekius, prieš įkeliant jį internete, bet dėl to pasikeis ir dabartinis internetas. 
Elektroninės komercijos direktyvoje numatyta gerai suderinta praktika dėl neteisėto turinio 
pašalinimo po to, kai apie tai pranešama.

Pakeitimas 810
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 –
tinkamai praneša apie kūrinių ir kitų 

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet 
koks licencijos susitarimas tarp 
informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, 
kurie saugo ir suteikia galimybę susipažinti 
su saugomais jų naudotojų įkeltais 
kūriniais ar kitais objektais, ir teisių 
turėtojų, apimtų:
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objektų atpažinimą ir naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 811
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 – tinkamai praneša apie kūrinių ir 
kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie saugo jų naudotojų įkeltus 
kūrinius ir kitus objektus ir suteikia 
galimybę su jais susipažinti, šiuos kūrinius 
ir objektus viešai paskelbia ir padaro 
viešai prieinamus. Jeigu tokie paslaugų 
teikėjai saugo didžiulius jų naudotojų 
įkeltų kūrinių ir kitos medžiagos kiekius ir 
suteikia galimybę su jais susipažinti, jie, 
bendradarbiaudami su teisių turėtojais,
imasi veiksmingų 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 – tinkamai praneša apie kūrinių ir 
kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

Or. es

Pakeitimas 812
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 – tinkamai praneša apie kūrinių ir 
kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie saugo didžiulius jų 
naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų 
kiekius ir suteikia galimybę su jais 
susipažinti, sudaro susitarimus su teisių 
turėtojais dėl jų kūrinių ar kitų objektų 
naudojimo ir, bendradarbiaudami su 
teisių turėtojais, imasi priemonių 
užtikrinti, kad tokie susitarimai veiktų, 
arba imasi priemonių, kad neleistų
naudojantis jų paslaugų teikimo priemone 
pasiekti turinio ar kito objekto, kurį 
bendradarbiaudami su paslaugų teikėjais 
nurodė teisių turėtojai. Pirmame sakinyje 
nurodytos priemonės turi būti tinkamos ir 
proporcingos, ir jas taikant turi būti 
gerbiamos naudotojų teisės, o asmens 
duomenys tvarkomi pagal Direktyvą 
95/46/EB ir Bendrąjį duomenų apsaugos 
reglamentą. Paslaugų teikėjai suteikia 
teisių turėtojams pakankamai informacijos 
apie tų priemonių veikimą, o kai svarbu –
tinkamai praneša apie kūrinių ir kitų 
objektų naudojimą. Ši dalis apima visus 
paslaugų teikėjus, kurie atlieka svarbų 
vaidmenį, taip pat siekdami optimizuoti ar 
skatinti įkeltų kūrinių ar objektų 
pateikimą, ir kuriems dėl to nėra taikomas 
Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 813
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie saugo didžiulius jų 
naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų 
kiekius ir suteikia galimybę su jais 

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie saugo didelius jų naudotojų 
įkeltų autorių teisėmis saugomų kūrinių ir 
kitų objektų kiekius ir suteikia galimybę su 
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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 – tinkamai praneša apie kūrinių ir 
kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

jais susipažinti, taip pat atlieka viešo 
paskelbimo veiksmą, bendradarbiaudami 
su teisių turėtojais imasi priemonių 
užtikrinti, kad veiktų su teisių turėtojais 
sudaryti susitarimai dėl jų kūrinių ar kitų 
objektų naudojimo, arba, jei tokie 
susitarimai nebuvo sudaryti, neleisti 
naudojantis jų paslaugų teikimo priemone 
pasiekti turinio ar kito objekto, kurį nurodė 
teisių turėtojai. Tos priemonės, tokios kaip 
veiksmingo turinio atpažinimo 
technologijų naudojimas, turi būti 
tinkamos, proporcingos ir atitikti 
susijusius pramonės standartus. Paslaugų 
teikėjai suteikia teisių turėtojams 
pakankamai informacijos apie priemonių 
veikimą ir diegimą, o kai svarbu – tinkamai 
praneša apie pačių teisių turėtojų kūrinių 
ir kitų objektų atpažinimą ir naudojimą 
bendrai sutartu pranešimo formatu. 
Teisių turėtojai pateikia paslaugų 
teikėjams būtinus duomenis, kad teikiant 
paslaugas būtų galima nustatyti jų turinį, 
pavyzdžiui, informacijos rinkmenas ir 
metaduomenis.

Or. en

Pakeitimas 814
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie saugo didžiulius jų 
naudotojų įkeltų autorių teisių saugomų 
kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia 
galimybę su jais susipažinti, taigi atlieka 
viešo paskelbimo veiksmą, o ne vien teikia 
fizines priemones, privalo su teisių 
turėtojais sudaryti susitarimus teikti 
licencijas. Šiems paslaugų teikėjams 
netaikomas Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2000/31/EB 14 
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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 – tinkamai praneša 
apie kūrinių ir kitų objektų atpažinimą ir 
naudojimą.

straipsnyje numatytas atleidimas nuo 
atsakomybės, nes ši išimtis taikoma tik 
visiškai neutraliems ir pasyviems 
internetinių paslaugų teikėjams. Šie 
paslaugų teikėjai, bendradarbiaudami su 
teisių turėtojais, imasi priemonių užtikrinti, 
kad veiktų su teisių turėtojais sudaryti 
susitarimai dėl jų kūrinių ar kitų objektų 
naudojimo. Paslaugų teikėjai, kuriems 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje 
numatytas atleidimas nuo atsakomybės, 
bendradarbiaudami su teisių turėtojais, 
imasi priemonių užtikrinti, kad būtų 
neleidžiama naudojantis jų paslaugų 
teikimo priemone pasiekti turinio ar kito 
objekto, kurį bendradarbiaudami su 
paslaugų teikėjais nurodė teisių turėtojai.

Or. de

Pakeitimas 815
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie saugo didelius jų naudotojų 
įkeltų autorių teisėmis saugomų kūrinių ir 
kitų objektų kiekius ir suteikia galimybę su 
jais susipažinti, sudaro sąžiningus 
susitarimus dėl licencijų suteikimo su bet 
kuriuo tokių kūrinių ar kitų objektų teisių 
turėtoju, kuris to reikalauja. Pagal tokias 
sutartis su teisių turėtojais šie 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai imasi priemonių užtikrinti, kad 
veiktų su teisių turėtojais sudaryti 
susitarimai dėl jų kūrinių ar kitų objektų 
naudojimo.
Kai informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjams gali būti taikoma Direktyvos 
2000/31/EB 14 straipsnyje numatyta 
išimtis, bet jie saugo didelius autorių 
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diegimą, o kai svarbu – tinkamai praneša 
apie kūrinių ir kitų objektų atpažinimą ir 
naudojimą.

teisėmis saugomų kūrinių ar kitų objektų 
kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su 
jais susipažinti, tokie informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjai imasi 
priemonių 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.

Or. en

Pakeitimas 816
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 –
tinkamai praneša apie kūrinių ir kitų 
objektų atpažinimą ir naudojimą.

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie saugo paslaugų teikėjo 
pateiktą informaciją ir leidžia 
naudotojams įkelti darbus tokiu būdu, kad 
jie tampa prieinami ir visuomenei, 
sužinoję arba gavę informacijos, kad 
įkeltas darbas, kuriam taikomos autorių 
teisės ir gretutinės teisės, yra naudojamas 
neleistinu būdu, nedelsiant imasi 
veiksmų, kad pašalintų arba panaikintų 
prieigą prie turinio, išskyrus atvejus, kai 
paslaugų teikėjas su teisių turėtojais 
sudaro susitarimą teikti licencijas, pagal 
kurį turinys išlieka prieinamas.

Or. en
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Pakeitimas 817
Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 – tinkamai praneša apie kūrinių ir 
kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie saugo jų naudotojų įkeltus 
kūrinius ir kitus objektus ir suteikia 
galimybę su jais susipažinti, atlieka viešo 
paskelbimo arba pateikimo visuomenei 
veiksmą. Tuo atveju, kai informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjai saugo
didžiulius jų naudotojų įkeltų kūrinių ir 
kitų objektų kiekius ir suteikia galimybę su 
jais susipažinti, paslaugų teikėjai, 
bendradarbiaudami su teisių turėtojais,
imasi veiksmingų 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 – tinkamai praneša apie kūrinių ir 
kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą dėl naudotojų įkeliamo turinio paslaugų statuso, kai šių 
paslaugų teikėjai savo verslą grindžia autorių teisių turiniu, būtina paaiškinti, kad naudotojų 
įkeliamo turinio paslaugos, kai jų teikėjai saugo ir suteikia prieigą prie saugomo turinio, 
patenka į autorių teisės taikymo sritį.

Pakeitimas 818
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Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 – tinkamai praneša apie kūrinių ir
kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie aktyviai dalyvauja teikiant 
jų naudotojų įkeltą skaitmeninį turinį, taip 
pat remiant ir kaupiant turinį, siekdami 
pateikti visuomenei autorių teisėmis 
saugomus kūrinius, apie kuriuos žino to 
autorių teisėmis saugomo turinio teikėjas, 
bendradarbiaudami su teisių turėtojais 
kūrybos sektoriuose imasi veiksmingų
priemonių užtikrinti, kad veiktų su teisių 
turėtojais sudaryti susitarimai dėl jų 
skaitmeninio turinio, kūrinių ar kitų 
objektų naudojimo, arba neleisti 
naudojantis jų paslaugų teikimo priemone 
pasiekti skaitmeninio turinio, kūrinių 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. Aktyvūs paslaugų teikėjai 
suteikia teisių turėtojams pakankamai 
informacijos apie priemonių veikimą ir 
diegimą, o kai svarbu – tinkamai praneša 
apie skaitmeninio turinio, kūrinių ar kitų 
objektų atpažinimą ir naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 819
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, 
Marc Tarabella, Pervenche Berès, Theresa Griffin

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie saugo didžiulius jų 

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie saugo didžiulius jų 
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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 – tinkamai praneša apie kūrinių ir 
kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

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 ir kuo labiau užtikrinti 
pavienių naudotojų duomenų apsaugą 
pagal Direktyvas 95/46/EB ir 2002/58/EB, 
taip pat Bendrąjį duomenys apsaugos 
reglamentą. Paslaugų teikėjai suteikia 
teisių turėtojams pakankamai informacijos 
apie priemonių veikimą ir diegimą, o kai 
svarbu – tinkamai praneša apie kūrinių ir 
kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 820
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 

1. Tais atvejais, kai informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo 
paslaugos gavėjų teikiamą informaciją, 
sudaro susitarimus su teisių turėtojais, 
įgyvendinant tokius susitarimus turi būti 
paisoma naudotojų pagrindinių teisių ir 
jais visų pirma nenustatoma informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjui pareiga 
stebėti informaciją, kurią jie perduoda ar 
saugo, taip pat nenustatoma bendro 
pobūdžio pareiga aktyviai aiškintis faktus 
ar aplinkybes, susijusias su neteisėta 
veikla. Paslaugų teikėjai bendradarbiauja 
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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 –
tinkamai praneša apie kūrinių ir kitų 
objektų atpažinimą ir naudojimą.

su teisių turėtojais, kad būtų galima 
užtikrinti, jog tokie susitarimai veiktų ir 
būtų įgyvendinami visapusiškai ir 
skaidriai.

Or. en

Pakeitimas 821
Stefano Maullu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 – tinkamai praneša apie kūrinių ir 
kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie, nepriklausomai nuo šiuo 
tikslu naudojamų priemonių pobūdžio, 
dalyvauja suteikiant visuomenei galimybę 
susipažinti su naudotojų įkeltais trečiųjų 
asmenų kūriniais, taip pat jeigu ši veikla 
nėra vien techninio, automatinio ir 
pasyvaus pobūdžio, imasi atitinkamų 
proporcingų priemonių užtikrinti, kad 
veiktų su teisių turėtojais privalomai
sudaryti susitarimai dėl jų kūrinių 
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 – tinkamai praneša apie kūrinių ir 
kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

Or. it
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Pakeitimas 822
Antanas Guoga, Eva Maydell

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 –
tinkamai praneša apie kūrinių ir kitų 
objektų atpažinimą ir naudojimą.

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie saugo autorių teisėmis 
saugomus jų naudotojų įkeltus kūrinius ar 
kitus objektus, bendradarbiaudami su teisių 
turėtojais, imasi pagrįstų ir tinkamų
priemonių užtikrinti, kad veiktų su teisių 
turėtojais sudaryti susitarimai dėl jų kūrinių 
ar kitų objektų naudojimo. Nustatant šias 
priemones, galima atsižvelgti į įvairius 
technologinius pokyčius, kurie būtų 
tinkami atsižvelgiant į informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjo teikiamų 
paslaugų pobūdį. Paslaugų teikėjai 
bendradarbiauja su teisių turėtojais ir
tinkamai jiems praneša apie kūrinių ir kitų 
objektų atpažinimą ir naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 823
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

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 licencijų 
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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 – tinkamai praneša apie kūrinių ir 
kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

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 ir užtikrinti sąžiningą vertės 
perskirstymą teisių turėtojams. Paslaugų 
teikėjai suteikia teisių turėtojams 
pakankamai informacijos apie priemonių 
veikimą ir diegimą, o kai svarbu – tinkamai 
praneša apie kūrinių ir kitų objektų 
atpažinimą ir naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu nustatyti de minimis ribą, siekiant apriboti šiuos įpareigojimus informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjams, kurie saugo iš tikrųjų didelį autorių teisėmis saugomo turinio 
kiekį, viršijantį vidutinį lygį, kad būtų išvengta biurokratinės ar finansinės naštos MVĮ. Šio 
straipsnio tikslas turėtų būti su teisių turėtojais sukurtos vertės pasidalijimas.

Pakeitimas 824
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie saugo didelį jų naudotojų 
įkeltų kūrinių ir kitų objektų kiekį 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 
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naudojimas, turi būti tinkamos ir 
proporcingos. Paslaugų teikėjai suteikia 
teisių turėtojams pakankamai informacijos 
apie priemonių veikimą ir diegimą, o kai 
svarbu – tinkamai praneša apie kūrinių ir 
kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

būti tinkamos ir proporcingos ir atitikti 
susijusias sektoriaus taisykles. Paslaugų 
teikėjai suteikia teisių turėtojams 
pakankamai informacijos apie priemonių 
veikimą ir diegimą, o kai svarbu – tinkamai 
ir laiku praneša apie kūrinių ir kitų objektų 
atpažinimą ir naudojimą.

Or. es

Pakeitimas 825
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 – tinkamai praneša apie kūrinių ir 
kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie saugo, indeksuoja, 
klasifikuoja jų naudotojų įkeltus kūrinius
ir kitus objektus ir suteikia galimybę su 
jais susipažinti, bendradarbiaudami su 
teisių turėtojais imasi veiksmingų 
priemonių užtikrinti, kad veiktų su teisių 
turėtojais sudaryti susitarimai dėl jų kūrinių 
ar kitų objektų naudojimo, arba neleisti 
naudojantis jų paslaugų teikimo priemone 
neteisėtai 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 – tinkamai 
praneša apie kūrinių ir kitų objektų 
atpažinimą ir naudojimą.

Or. ro

Pakeitimas 826
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacinių paslaugų teikėjo 
pareiga imtis priemonių, pavyzdžiui, 
naudoti turinio atpažinimo technologijas, 
siekiant užtikrinti veiksmingą susitarimo 
dėl saugomų kūrinių ar kitų objektų 
naudojimo veikimą;

Or. en

Pakeitimas 827
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) naudotojų įkelto turinio aprėptis, 
taip pat jų atsakomybė, įskaitant atvejus, 
kai jie atlieka reprodukcijos ir (arba) 
pateikimo visuomenei veiksmą, jeigu 
veikia ne profesiniu pagrindu.

Or. en

Pakeitimas 828
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjai imasi 1 dalyje nurodytų 
priemonių, šiomis priemonėmis neturi 
būti pažeidžiamos jokios vartotojų teisės į 
privatų gyvenimą, ir jos turi atitikti 
Direktyvas 95/46/EB ir 2002/58/EB, taip 
pat Bendrąjį duomenys apsaugos 
reglamentą. Priemonėmis, kuriomis 
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ribojamos galimybės pasiekti autorių 
teisėmis saugomus kūrinius ar kitus 
objektus, galima tik apriboti galimybę 
pasiekti konkrečiai atpažįstamus kūrinius, 
apie kuriuos tinkamai pranešta, ir jos 
neturi apimti aktyvaus visų kiekvieno 
paslaugos naudotojo duomenų stebėjimo.

Or. en

Pakeitimas 829
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
nesant sutarties dėl licencijos suteikimo, 
kaip nurodyta 1 dalyje, dėl to, kad jos 
nereikalavo teisių turėtojai, arba dėl to, 
kad informacinės visuomenės paslaugos 
teikėjas turi teisę į atleidimą nuo 
atsakomybės pagal Direktyvos 
2000/31/EB 14 straipsnį, informacinių 
paslaugų teikėjai imtųsi priemonių 
neleisti naudojantis jų paslaugų teikimo 
priemone pasiekti turinio ar kito objekto, 
kurį bendradarbiaudami su paslaugų 
teikėjais nurodė teisių turėtojai.

Or. en

Pakeitimas 830
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Teisių turėtojai pateikia 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjams visus tinkamam priemonių, 
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kurias paslaugų teikėjai naudoja 
taikydami 1 dalį, veikimui užtikrinti 
būtinus duomenis. Paslaugų teikėjai 
suteikia teisių turėtojams pakankamai
informacijos apie priemonių veikimą ir 
diegimą, o kai svarbu – tinkamai praneša 
apie kūrinių ir kitų objektų atpažinimą ir 
naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 831
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodytos priemonės yra, 
pvz., veiksmingo turinio atpažinimo 
technologijų naudojimas. Jos turi būti 
tinkamos ir proporcingos. Visi paslaugų 
teikėjai suteikia teisių turėtojams 
pakankamai informacijos apie priemonių 
veikimą ir diegimą, o kai svarbu –
tinkamai praneša apie kūrinių ir kitų 
objektų atpažinimą ir naudojimą.

Or. de

Pakeitimas 832
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kad pranešimas apie neteisėtą 
saugomo kūrinio naudojimą būtų 
galiojantis, jis visų pirma turi apimti teisių 
turėtojo nurodytus kūrinio, kuriam 
taikomos autorių teisės ir gretutinės 
teisės, kurios, kaip tvirtinama, buvo 
pažeistos, identifikavimo duomenis ir 
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įkelto kūrinio identifikavimo duomenis, 
įskaitant tikslią jo vietą, kurioje, kaip 
manoma, kūrinys, kuriam taikomos 
autorių teisės ir gretutinės teisės, yra 
naudojamas.

Or. en

Pakeitimas 833
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant užtikrinti šio straipsnio 1 
dalyje nurodytų susitarimų skaidrumą, 
teisių turėtojai viešai prieinamoje
duomenų bazėje pateikia visus būtinus 
duomenis, susijusius su teisės turėtoju, 
saugomu objektu ir atitinkamomis 
teritorijomis, kad paslaugų teikėjai galėtų 
tiksliai nustatyti jų turinį.

Or. en

Pakeitimas 834
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šiuo tikslu teisių turėtojai pateikia 
paslaugų teikėjams tiksliai nurodytus 
kūrinius arba objektus, į kuriuos jie gali 
turėti teises.

Or. en
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Pakeitimas 835
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Siekdamos užtikrinti proporcingą 
1 dalyje nurodytų savanoriškų susitarimų 
įgyvendinimą, valstybės narės imasi 
tinkamų priemonių užtikrinti, kad teisių 
turėtojai ir informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjai pateiktų išimties ar 
apribojimo, numatytų nacionalinėje 
teisėje pagal Direktyvos 2001/29/EB 5 
straipsnį ir [šios direktyvos XXX 
straipsnius], gavėjui priemones, 
suteikiančias galimybę naudotis ta 
išimtimi ar apribojimu tiek, kiek tai būtina 
pasinaudoti tokia išimtimi ar apribojimu.

Or. en

Pakeitimas 836
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 1 ir 1a dalyse nurodytos priemonės 
turi būti tinkamos ir proporcingos.

Or. en

Pakeitimas 837
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1c. Siekiant užtikrinti tinkamą 1 ir 1a 
dalyse nurodytų priemonių taikymą:

a) teisių turėtojai turi pateikti 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjams visą svarbią ir reikalingą 
informaciją, kad būtų galima nustatyti 
saugomus kūrinius ir kitus objektus, kurie 
yra prieinami jiems teikiant paslaugas, ir

b) paslaugų teikėjai suteikia teisių 
turėtojams pakankamai informacijos apie 
1 ir 1a dalyse nurodytų priemonių 
veikimą ir diegimą, o kai svarbu –
tinkamai praneša apie kūrinių ir kitų 
objektų atpažinimą ir naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 838
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 839
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 
dalyje nurodyti paslaugų teikėjai sukurtų 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 
dalyje nurodyti paslaugų teikėjai sukurtų 
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skundų pateikimo ir teisių gynimo 
mechanizmus, kuriais naudotojai gali 
naudotis kilus ginčams dėl 1 dalyje 
nurodytų priemonių taikymo.

skundų pateikimo ir teisių gynimo 
mechanizmus, kuriais naudotojai gali 
naudotis kilus ginčams dėl 1 dalyje 
nurodytų priemonių taikymo. Šiais
mechanizmais visų pirma užtikrinama, 
kad tuo atveju, kai 1 dalyje nurodomas 
turinio pašalinimas yra nepagrįstas, 
konkretus turinys per priimtiną laikotarpį 
būtų atkurtas internete. Blogiausiu atveju 
valstybės narės užtikrina galimybę ginti 
savo teises teisme.

Or. en

Pakeitimas 840
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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, įskaitant 
priemones, susijusias su naudotojų įkeltu 
turiniu, kurį paslaugų teikėjai pašalino be 
pateisinamos priežasties. Suinteresuotas 
teisių perėmėjas turės ginčą išnagrinėti 
per pagrįstą laiką ir tinkamai pagrįsti 
savo ginamas teises.

Or. fr

Pakeitimas 841
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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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.

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, ypač dėl 
galimo išimties taikymo konkrečiam 
turiniui arba leidimo naudoti konkretų 
turinį. Tokiais mechanizmais nepagrįstai 
nepažeidžiamas 1 dalyje nurodytų 
priemonių veiksmingumas.

Or. ro

Pakeitimas 842
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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, ypač dėl 
nurodyto galimo išimties taikymo 
atitinkamam turiniui arba leidimo 
naudoti tokį turinį. Dėl tokių mechanizmų 
neturi būti nepagrįstai mažinamas 1 
dalyje nurodytų priemonių 
veiksmingumas.

Or. es

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais įgyvendinamos priemonės gali daryti poveikį UUC paslaugų naudotojų 
įkeltam turiniui, pavyzdžiui, jeigu turiniui taikoma išimtis. Todėl būtina paaiškinti, kad taikant 
skundų pateikimo ir kompensavimo mechanizmą reikia į tai atsižvelgti, taip pat užtikrinti, kad 
šis mechanizmas nedarytų poveikio priemonių taikymui.

Pakeitimas 843
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
galutiniai naudotojai galėtų naudotis 
priemonėmis, padedančiomis veiksmingai 
bendrauti su teisių turėtojais, kurie 
reikalavo taikyti 1 dalyje nurodytas 
priemones, kad būtų užginčytas šių 
priemonių taikymas, pavyzdžiui, kai jos 
taikomos naudojimui, kuris patenka į 
autorių teisių apribojimą arba išimtį arba 
yra susijęs su viešosios srities medžiaga. 1 
dalyje nurodytų paslaugų atveju 
nereikalaujama atskleisti naudotojų 
tapatybės teisių turėtojams.

Or. en

Pakeitimas 844
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

2. Valstybės narės užtikrina ir numato 
priemones, 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.

Or. en

Pakeitimas 845
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaline teise vartotojams būtų 
suteikta galimybė kreiptis į teismą ar kitą 
atitinkamą instituciją, kad būtų užtikrinta 
jų naudojimo teisė, taikant išimtį ar 
apribojimą.

Or. en

Pakeitimas 846
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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 ir 1a dalyse
nurodytų priemonių taikymo.

Or. en

Pakeitimas 847
Stefano Maullu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje nurodytas priemonės 
įgyvendinamos nedarant poveikio kūrinių 
naudojimui pagal autorių teisių išimtį ar 
apribojimą, taip pat nedarant poveikio 
naudotojų sukurto originalaus turinio 
naudojimui. Todėl valstybės narės 
užtikrina, kad naudotojams būtų 
leidžiama skubiai ir veiksmingai perduoti 
informaciją teisių turėtojams, kurie 
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reikalavo priimti 1 dalyje nurodytas 
priemones, kad būtų užginčytas šių 
priemonių taikymas.

Or. it

Pakeitimas 848
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje nurodyti susitarimai 
įgyvendinami nekenkiant kūrinių 
naudojimui pagal autorių teisių išimtį ar 
apribojimą. Todėl valstybės narės 
užtikrina, kad vartotojams būtų leidžiama 
skubiai ir veiksmingai perduoti 
informaciją teisių turėtojams, kurie 
reikalavo priimti į 1 dalyje nurodytų 
susitarimų taikymo sritį patenkančias 
priemones, kad būtų užginčytas šių 
priemonių taikymas.

Or. en

Pakeitimas 849
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nagrinėjant ginčus, susijusius su 1 
dalyje nurodytų priemonių taikymu, ypač 
su galimos išimties arba leidimo naudoti 
atitinkamą turinį taikymu, šiais 
mechanizmais negali būti nepagrįstai 
slopinamas 1 dalyje minimų priemonių 
veiksmingumas.

Or. fr
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Pakeitimas 850
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant užtikrinti vienodą 
naudotojų ir teisių turėtojų apsaugą visoje 
Sąjungoje, Europos Komisija parengia 
gaires dėl sąlygų, kurios turi būti 
įvykdytos, kad 1a dalyje nurodytas 
pranešimas būtų galiojantis ir kad būtų 
taikomi 2 dalyje nurodyti skundų 
pateikimo ir teisių gynimo mechanizmai.

Or. en

Pakeitimas 851
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atitinkamas teisių turėtojas turi 
išnagrinėti visus taikant 2 dalyje nurodytą 
mechanizmą pateikiamus skundus per 
priimtiną laikotarpį. Teisių turėtojas turi 
tinkamai pagrįsti savo ginamas teises.

Or. en

Pakeitimas 852
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2a. Jei vartotojas pasinaudoja 2 dalyje 
nurodytais skundų pateikimo ir teisių 
gynimo mechanizmais, paslaugų teikėjai 
ir teisių turėtojai, kurių turinys yra susijęs 
su tokiu konfliktu ar ginču, privalo laiku 
išspręsti tokį konfliktą arba ginčą.

Or. en

Pakeitimas 853
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Marju 
Lauristin, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
vartotojai turėtų teisę kreiptis į teismą ar 
kitą atitinkamą teisminę instituciją.

Or. en

Pakeitimas 854
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės nustato, kad teisių 
turėtojų ir informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjų ginčai dėl šio straipsnio 
1 dalies taikymo gali būti nagrinėjami 
taikant alternatyvų ginčų sprendimo 
mechanizmą.

Valstybės narės įsteigia arba paskiria 
atitinkamos patirties turintį nešališką 
subjektą, kuris teiks šalims pagalbą 
sprendžiant ginčą pagal šios dalies 
pirmoje pastraipoje numatytą 
mechanizmą.
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Ne vėliau kaip [21 straipsnio 1 dalyje 
minima data] valstybės narės praneša 
Komisijai apie šios dalies antroje 
pastraipoje nurodytą subjektą.

Or. en

Pakeitimas 855
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 856
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

Išbraukta.
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tinkamos ir proporcingos turinio 
atpažinimo technologijos, atsižvelgdamos, 
be kita ko, į paslaugų pobūdį, 
technologijų pasiekiamumą ir 
efektyvumą, turint omenyje technologinę 
plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 857
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

3. Kai tinka, valstybės narės 
palengvina informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų 
bendradarbiavimą organizuodamos 
suinteresuotųjų šalių dialogus.

Or. en

Pagrindimas

Autorių teisės aktais turėtų būti reglamentuojama veikla, o ne technologijos. Kadangi šiuo 
straipsniu siekiama skatinti bendradarbiavimą, būtina pateikti formuluotę, kuri nebūtų
ribojanti ir suteiktų pakankamai lankstumo visoms šalims aptarti tai, kas tarnauja abipusiams 
interesams.

Pakeitimas 858
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, skatina keistis geriausia 
patirtimi, susijusia su bet kokio pagal šio 
straipsnio 1 dalį vykdomo 
bendradarbiavimo rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 859
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

3. Kai tinka, Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, palengvina 1 dalyje nurodytų
informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, 
naudotojų ir teisių turėtojų 
bendradarbiavimą organizuodama
suinteresuotųjų šalių dialogus, kad būtų 
nustatyta geriausia 1 dalies įgyvendinimo 
praktika.

Or. en

Pakeitimas 860
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Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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. Komisija 
skatina keitimąsi gerąja patirtimi visoje 
Europos Sąjungoje.

Or. fr

Pakeitimas 861
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

3. Kai tinka, valstybės narės 
palengvina informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų 
bendradarbiavimą organizuodamos 
suinteresuotųjų šalių dialogus, kad būtų 
nustatyta geriausia praktika, susijusi su 
proporcingomis ir veiksmingomis 
priemonėmis, kuriomis užtikrinama teisių 
turėtojų kūrinių ar kitų objektų apsauga, 
atsižvelgdamos, be kita ko, į paslaugų 
pobūdį, technologijų pasiekiamumą ir 
efektyvumą, turint omenyje technologinę 
plėtrą.

Or. en
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Pakeitimas 862
Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

3. 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, ypač dėl 
galimo išimties taikymo konkrečiam 
turiniui arba leidimo naudoti konkretų 
turinį. Tokiais mechanizmais nepagrįstai 
nepažeidžiamas 1 dalyje nurodytų 
priemonių veiksmingumas.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais naudotojų įkeltam turiniui teikiant šias paslaugas gali turėti įtakos 
įgyvendinamos priemonės, pavyzdžiui, išimties taikymas. Todėl būtina patikslinti, kad taikant 
skundų ir teisių gynimo mechanizmas būtina į tai atsižvelgti, kartu nedarant neigiamos įtakos 
priemonių įgyvendinimui.

Pakeitimas 863
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

3. Kai tinka, valstybės narės 
palengvina informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų 
bendradarbiavimą organizuodamos 
suinteresuotųjų šalių dialogus, kad būtų 
nustatyta geriausia praktika, 
atsižvelgdamos, be kita ko, į paslaugų 
pobūdį, technologijų pasiekiamumą ir 
efektyvumą, turint omenyje technologinę 
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omenyje technologinę plėtrą. plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 864
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai paslaugų teikėjai imasi 
savanoriškų priemonių, šiomis 
priemonėmis nebūtų pažeidžiamos 
naudotojų pagrindinės teisės, būtent jų 
teisė į asmens duomenų apsaugą ir jų 
laisvė gauti ir skleisti informaciją, kaip 
nustatyta Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 8 ir 11 straipsniuose, ypač 
jų teisės naudoti kūrinius pagal autorių 
teisių išimtį ar apribojimą.

Or. en

Pakeitimas 865
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu nevykdomos 1 dalyje 
nustatytos pareigos, valstybės narės turi 
įgyvendinti proporcingas ir atgrasomas 
priemones.

Or. es
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Pagrindimas

Tai visuotinai taikoma praktika – kai pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 
įtraukiama konkreti pareiga, taip pat turi būti ir atitinkama nuostata dėl sankcijų, taikomų 
nevykdant nurodytos pareigos.

Pakeitimas 866
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės įgyvendina 
proporcingas ir atgrasančias teisių 
gynimo priemones, kurios taikomos 
nesilaikant 1 dalyje nustatytų pareigų.

Or. en

Pakeitimas 867
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, 
Marc Tarabella, Pervenche Berès, Theresa Griffin

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis

Susitarimai teikti licencijas informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjams, kurie 

saugo didelius jų naudotojų įkeltų kūrinių 
ar kitų objektų kiekius ir (arba) suteikia 
visuomenei galimybę su jais susipažinti

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie saugo autorių teisių 
saugomus kūrinius ar kitus objektus, 
kuriuos įkėlė jų naudotojai, ir (arba) 
suteikia visuomenei galimybę su jais 
susipažinti, taigi atlieka viešo paskelbimo 
ir reprodukcijos veiksmą, o ne vien teikia 
fizines priemones, privalo su teisių 
turėtojais sudaryti susitarimus teikti 
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licencijas, išskyrus atvejus, kai jiems gali 
būti taikomas Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2000/31/EB 14 
straipsnyje numatytas atleidimas nuo 
atsakomybės.

2. Paslaugų teikėjams, kurių vaidmuo yra 
aktyvus, įskaitant įkeltų kūrinių arba 
objektų pateikimo gerinimą ir jų reklamą, 
negali būti taikoma atleidimo nuo 
atsakomybės išimtis.

3. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjų įsigytos licencijos apima visus jų 
individualių naudotojų veiksmus, kuriais 
nesiekiama tiesioginės ar netiesioginės 
ekonominės ar komercinės naudos.

Or. en

Pakeitimas 868
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis

Audiovizualinių kūrinių autorių apsauga, 
susijusi su jų kūrinių padarymu viešai 

prieinamais

1. Valstybės narės užtikrina, kad tuo 
atveju, kai audiovizualinio kūrinio 
autorius yra perdavęs ar perleidęs 
gamintojui savo teisę padaryti kūrinį 
viešai prieinamą, tas autorius išsaugo 
teisę gauti teisingą ir proporcingą atlygį.

2. Ši teisė gauti teisingą ir proporcingą 
atlygį už autoriaus kūrinio padarymą 
viešai prieinamu yra neatimama ir negali 
būti atšaukta.

3. Šios teisės gauti teisingą ir proporcingą 
atlygį už autoriaus kūrinio pateikimą 
viešai naudoti administravimas patikimas 
kolektyvinio administravimo 
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organizacijoms, atstovaujančioms 
audiovizualinių kūrinių autoriams, 
išskyrus atvejus, kai toks atlygis 
audiovizualinių kūrinių autoriams už 
teisę pateikti jų kūrinius viešai naudoti 
yra užtikrinamas kitomis kolektyvinėmis 
sutartimis, įskaitant savanoriškas 
kolektyvinio administravimo sutartis.

4. Autorių kolektyvinio administravimo 
organizacijos renka teisingą ir 
proporcingą atlygį iš audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugų teikėjų, kurie 
padaro kūrinius viešai prieinamus.

Or. en

Pakeitimas 869
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis

Naudotojo sukurtas turinys

Valstybės narės numato Direktyvos 
2001/29/EB 2, 3 ir 4 straipsniuose, 
Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnyje ir 7 
straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 
2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalyje ir 
Direktyvos 2006/115/EB 7 straipsnio 1 
dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 
dalyje nustatytų teisių išimtį ar 
apribojimą, kad suteiktų teisę fiziniams 
asmenims naudotis esamais kūriniais ar 
kitais objektais kuriant naują kūrinį ar 
kitą objektą ir naudoti naująjį kūrinį ar 
kitą objektą su sąlyga, kad:

a) kūrinys ar kitas objektas jau teisiškai 
padarytas prieinamas visuomenei;

b) nurodytas šaltinis, o jame, jei 
įmanoma, be kita ko, nurodomas 
autorius, atlikėjas, gamintojas arba 
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transliuotojas;

c) kuriant naująjį kūrinį įdėta 
pakankamai kūrybiškumo, todėl jis aiškiai 
skiriasi nuo pirminio kūrinio.

Or. en

Pakeitimas 870
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 a straipsnis

Neatšaukiama teisė į atlygį

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
audiovizualinių kūrinių autoriai, perdavę 
arba perleidę savo teisę padaryti kūrinius 
viešai prieinamus audiovizualinių kūrinių 
gamintojui, turėtų teisę gauti teisingą 
atlygį.

2. Ši teisė gauti teisingą atlygį už 
autoriaus kūrinio padarymą viešai 
prieinamu yra neatšaukiama ir 
neperduodama.

3. Šią teisę gauti teisingą atlygį už 
autoriaus kūrinio padarymą viešai 
prieinamu administruoja kolektyvinio 
administravimo organizacijos, 
atstovaujančios audiovizualinių kūrinių 
autoriams.

4. Audiovizualinių kūrinių autoriams 
atstovaujančios kolektyvinio 
administravimo organizacijos surenka 
teisingus atlygius iš audiovizualinių 
paslaugų teikėjų, kurie padaro 
audiovizualinius kūrinius viešai 
prieinamus.

Or. es
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Pagrindimas

Ši teisė turi būti grindžiama pajamomis, kurios gaunamos už audiovizualinio kūrinio 
naudojimą komerciniais tikslais, o atsakomybė mokėti tenka platformai arba galutiniam 
platintojui, kurie audiovizualinius kūrinius padaro viešai prieinamus, – taip autoriui 
užtikrinamas proporcingas finansinis atlygis už faktinį kūrinio naudojimą. Administruoti šią 
teisę turi būti pavedama kolektyvinio administravimo organizacijoms – jos mokėjimus vykdo 
centralizuotai ir veikia pagal vieno langelio principą, dėl kurio lengviau atsiskaityti su 
naudotojais ir užtikrinamas didesnis teisinis tikrumas rinkoje.

Pakeitimas 871
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Evelyn 
Regner, Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis

Direktyvos 2001/29/EB pakeitimai

Direktyva 2001/29/EB iš dalies keičiama 
taip:

Pridedamas šis straipsnis:

5 straipsnio 3a punktas

Naudotojo sukurtas turinys

Valstybės narės numato 2, 3 ir 4 
straipsniuose nustatytų teisių išimtį ar 
apribojimą, kad suteiktų teisę fiziniams 
asmenims naudotis esamais kūriniais ar 
kitais objektais kuriant naują kūrinį ar 
kitą objektą su sąlyga, kad:

a) kūrinys ar kitas objektas jau teisiškai 
padarytas prieinamas visuomenei;

b) nurodytas šaltinis, o jame, jei 
įmanoma, nurodomas autorius;

c) kuriant naują kūrinį įdėta pakankamai 
originalumo.

Ši išimtis neturi poveikio 5 straipsnyje 
nustatytoms išimtims ir apribojimams.

Or. en
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Pakeitimas 872
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis

Naudojimo teisė taikant išimtį ar 
apribojimą

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaline teise naudotojams būtų 
suteiktos reikiamos priemonės, įskaitant 
galimybę kreiptis į teismą, pasinaudoti 
kūrinio ar kito objekto naudojimo teise 
taikant išimtį ar apribojimą pagal šią 
direktyvą, Direktyvą 2001/29/EB, 
direktyvą 96/09/EB, Direktyvą 
2009/24/EB ir Direktyvą 2012/28/ES.

2. Kūrinio ar kito objekto naudojimo teisė 
pagal 1 dalį negali būti ribojama 
technologinėmis priemonėmis taikant 
Direktyvos 2001/29/EB 6 straipsnį.

Or. en


	1124644LT_1498665603024_1124644LT.docx

