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5.9.2018 A8-0245/102 

Pakeitimas 102 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Siekdami užtikrinti, kad veiktų 

licencinės sutartys, kaip nurodyta 1 

dalyje, informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjai ir teisių turėtojai bendradarbiauja 

tarpusavyje. Teisių turėtojai turėtų tiksliai 

nurodyti informacinės visuomenės 

paslaugų teikėjams kūrinius ar kitus 

objektus, kurių autorių teises jie turi. 

Informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjai praneša teisių turėtojams apie 

taikomas priemones ir apie jų veikimo 

tikslumą, o kai svarbu – periodiškai 

praneša apie kūrinių ir kitų objektų 

naudojimą. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/103 

Pakeitimas 103 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

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, 

bendradarbiaudami su teisių turėtojais, 

sukurtų skundų pateikimo mechanizmus, 

kuriais naudotojai gali naudotis kilus 

ginčams dėl 1 dalyje nurodytų licencinių 

sutarčių vykdymo. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/104 

Pakeitimas 104 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstybės narės užtikrina, kad 

naudotojams būtų suteikta galimybė 

kreiptis į teismą ar kitą kompetentingą 

instituciją siekiant apginti savo 

naudojimo teisę, kai taikoma išimtis ar 

apribojimas, ir apskųsti ribojamąsias 

priemones, dėl kurių buvo susitarta pagal 

3 dalį. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/105 

Pakeitimas 105 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

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 1 dalyje nurodytų informacinės 

visuomenės paslaugų teikėjų, naudotojų 

atstovų ir teisių turėtojų bendradarbiavimą 

organizuodamos suinteresuotųjų šalių 

dialogus, kad būtų nustatyta geriausia 1 

dalies įgyvendinimo praktika. Priemonės, 

kurių imamasi, turi būti tinkamos ir 

proporcingos ir jomis turi būti 

atsižvelgiama, be kita ko, į paslaugų 

pobūdį, technologijų pasiekiamumą ir 

efektyvumą, turint omenyje technologinę 

plėtrą. 

Or. en 

 

 


