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6.9.2018 A8-0245/153 

Pakeitimas 153 

Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. 1 dalyje nurodytos teisės 

netaikomos vieniems hipersaitams, prie 

kurių prirašomi atskiri žodžiai. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/154 

Pakeitimas 154 

Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

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 5 metų po spaudos publikacijos 

paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 

nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 

sausio pirmos dienos. 1 dalyje nurodytos 

teisės netaikomos atgaline data. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/155 

Pakeitimas 155 

Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Valstybės narės užtikrina, kad 

autoriai gautų tinkamą dalį papildomų 

pajamų, kurias spaudos publikacijų 

leidėjai gauna už tai, kad spaudos 

publikaciją naudoja informacinės 

visuomenės paslaugų teikėjai. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/156 

Pakeitimas 156 

Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 straipsnio pavadinimas 

 
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, kurie saugo didžiulius jų naudotojų 

įkeltų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir 

suteikia galimybę su jais susipažinti, 

vykdomas saugomo turinio naudojimas 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/157 

Pakeitimas 157 

Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

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. Nepažeidžiant Direktyvos 

2001/29/EB 3 straipsnio 1 ir 2 dalių 

nuostatų, turinio dalijimosi internetu 

paslaugų teikėjai atlieka viešo paskelbimo 

veiksmą. Todėl jie turi su teisių turėtojais 

sudaryti sąžiningus ir tinkamus 

susitarimus teikti licencijas. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/158 

Pakeitimas 158 

Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

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. Susitarimai teikti licencijas, 

kuriuos sudarė turinio dalijimosi 

internetu paslaugų teikėjai su teisių 

turėtojais dėl 1 dalyje nurodytų viešo 

paskelbimo veiksmų, apima atsakomybę 

už kūrinius, kuriuos įkėlė šių turinio 

dalijimosi internete paslaugų naudotojai, 

atsižvelgiant į sąlygas, nustatytas 

susitarime teikti licencijas, su sąlyga, kad 

šie naudotojai neveikia komerciniais 

tikslais. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/159 

Pakeitimas 159 

Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstybės narės nustato, kad, jei 

teisių turėtojai nenori sudaryti susitarimų 

teikti licencijas, turinio dalijimosi 

internetu paslaugų teikėjai ir teisių 

turėtojai geranoriškai bendradarbiautų 

siekiant užtikrinti, kad jų paslaugos 

neapimtų saugomų darbų arba kitų 

objektų be leidimo. Bendradarbiaujant 

turinio dalijimosi internetu paslaugų 

teikėjams ir teisių turėtojams neturi būti 

užkertamas kelias teisių nepažeidžiančių 

kūrinių ar kitų objektų, įskaitant tuos, 

kuriems taikoma autorių teisių išimtis 

arba apribojimas, prieinamumui. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/160 

Pakeitimas 160 

Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b. Valstybės narės užtikrina, kad 1 

dalyje nurodyti turinio dalijimosi 

internetu paslaugų teikėjai sukurtų 

veiksmingo ir greito skundų pateikimo ir 

teisių gynimo mechanizmus, kuriais 

naudotojai galėtų naudotis tais atvejais, 

kai dėl 2a dalyje nurodyto 

bendradarbiavimo nepagrįstai 

pašalinamas jų turinys. Visi taikant 

minėtus mechanizmus pateikiami skundai 

išnagrinėjami nepagrįstai nedelsiant ir jie 

peržiūrimi. Teisių turėtojai turi tinkamai 

pagrįsti savo sprendimus, kad būtų 

išvengta savavališko skundų atmetimo. Be 

to, vadovaujantis Direktyva 95/46/EB, 

Direktyva 200/58/EB ir Bendruoju 

duomenų apsaugos reglamentu, dėl 

bendradarbiavimo neturi būti nurodoma 

pavienių naudotojų tapatybė ir tvarkomi 

jų asmens duomenys. Valstybės narės taip 

pat užtikrina, kad naudotojai turėtų 

galimybę kreiptis į nepriklausomą ginčų 

sprendimo įstaigą ir teismą ar kitą 

atitinkamą teisminę instituciją, kad 

apgintų taikomą autorių teisių taisyklių 

išimtį arba apribojimą; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/161 

Pakeitimas 161 

Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

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. Nuo [šios direktyvos įsigaliojimo 

data] Komisija ir valstybės narės 

organizuoja suinteresuotųjų subjektų 

dialogus, kad būtų suderinta ir nustatyta 

geriausia praktika, ir paskelbia gaires 

siekdamos užtikrinti susitarimų teikti 

licencijas veikimą ir gaires dėl turinio 

dalijimosi internetu paslaugų teikėjų ir 

teisių turėtojų bendradarbiavimo jų 

kūrinių ar kitų objektų naudojimo, kaip 

nustatyta šioje direktyvoje, klausimais. 

Nustatant geriausią praktiką ypač 

atsižvelgiama į pagrindines teises ir 

išimčių ir apribojimų taikymą, taip pat į 

siekį užtikrinti, kad MVĮ tenkanti našta 

liktų tinkama ir kad būtų vengiama 

automatinio turinio blokavimo. 

Or. en 

 


