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 13 straipsnis 

 

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  

Turinio dalijimosi internetu paslaugų 

teikėjų 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. 

1. Turinio dalijimosi internetu 

paslaugų teikėjai, kurie saugo didžiulius jų 

naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų 

kiekius ir suteikia galimybę su jais 

susipažinti, bendradarbiaudami su teisių 

turėtojais imasi tinkamų ir proporcingų 

priemonių užtikrinti, kad veiktų su teisių 

turėtojais sudaryti susitarimai teikti 

licencijas 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. 

Šios tinkamos ir proporcingos priemonės 

turėtų būti rezultatas susitarimo, 

sudaromo po plataus masto proceso – 

konstruktyvaus ir skaidraus dialogo – ir 

bendradarbiaujant valstybių narių 

internetinių turinio paslaugų teikėjams, 

naudotojų teisių organizacijoms ir 

organizacijoms, atstovaujančioms 

autoriams, kūrėjams ir atlikėjams bei 

kitiems teisių turėtojams. Šios priemonės 

jokiomis aplinkybėmis neturi pažeisti 

teisės į kūrybos laisvę ir galimybę 
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naudotis kultūra, taip pat į saviraiškos 

laisvę, ir tai neturi būti pernelyg griežta 

priežiūra ar skaitmeninė cenzūra. 
Paslaugų teikėjai suteikia teisių turėtojams, 

autoriams, kūrėjams, atlikėjams ir 

naudotojams visą reikalingą informaciją 
apie priemonių veikimą ir diegimą, taip pat 

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. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad kilus 

ginčui dėl 1 dalyje nurodytų priemonių 

taikymo suinteresuotosios šalys galėtų 

pasinaudoti skundų pateikimo ir teisių 

gynimo mechanizmais. 

 2a. Pagal susitarimus teikti licencijas, 

sudarytus su teisių turėtojais, nustatomas 

teisingas atlygis autoriams, kūrėjams ir 

atlikėjams. Valstybės narės skatina kurti 

ir plėtoti silpniausių šalių – autorių, 

kūrėjų, atlikėjų ir naudotojų – apsaugos 

priemones ir užtikrina veiksmingą 

materialios naudos gavėjų atsakomybę už 

neteisėtai pasisavintą autorių ir 

gretutinėmis teisėmis saugomo turinio, 

kuriuo dalijamasi ir kuris įkeliamas į 

internetą, pridėtinę vertę. 

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. pt 
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Axel Voss 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Autorių, kūrėjų ir atlikėjų teisė į teisingą 

atlygį 

 1. Autoriai, kūrėjai ir atlikėjai turi 

teisę į teisingą atlygį už darbą pagal 

sutartis, sudarytas pagal šį straipsnį. Tai 

gali būti pasiekta kiekviename sektoriuje 

derinant susitarimus, įskaitant 

kolektyvines sutartis. 

 2. Teisingas atlygis neturi būti našta 

naudotojams arba būti gaunamas jų 

sąskaita.  

 3. Teisingą atlygį autoriams, 

kūrėjams ir atlikėjams galima pasiekti 

priemonėmis, kurių imasi valstybės narės, 

kad užtikrintų materialios naudos gavėjų 

atsakomybę už neteisėtai pasisavintą 

autorių ir gretutinėmis teisėmis saugomo 

turinio, kuriuo dalijamasi ir kuris 

įkeliamas į internetą, pridėtinę vertę. 

Or. pt 

 

 


