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5.9.2018 A8-0245/166 

Pakeitimas 166 

Jean-Marie Cavada 

ALDE 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 

37 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (37a) tam tikros informacinės 

visuomenės paslaugos yra skirtos (ir tai 

įprasto naudojimosi jomis dalis) 

visuomenei suteikti prieigą prie autorių 

teisių saugomo turinio ar kitų objektų, 

kuriuos įkėlė jų naudotojai. Pagal šią 

direktyvą turinio dalijimosi internetu 

paslaugų teikėjų apibrėžtis turėtų apimti 

informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjus, kurių vienas iš pagrindinių tikslų 

– saugoti ar visuomenei sudaryti 

galimybes naudoti arba transliuoti 

autorių teisių saugomą turinį, kurį įkelia 

ir (arba) naudotis pateikia jo naudotojai, 

ir taip optimizuoti turinį neapsiribojant tik 

turinio priegloba ir, be kita ko, viešinti, 

rodyti, žymėti, kuruoti įkeltus kūrinius ar 

kitus objektus, nustatyti jų seką, 

nepriklausomai nuo tam naudojamų 

metodų, taigi aktyviai veikti. Pagal šią 

direktyvą turinio dalijimosi internetu 

paslaugų teikėjų apibrėžtis neturėtų 

apimti paslaugų teikėjų, veikiančių 

nekomerciniais tikslais, kaip antai, 

interneto enciklopedija, ir internetinių 

paslaugų, kurias teikiant turinys 

įkeliamas išduodant leidimą visiems 

susijusiems teisių turėtojams, pvz., 

švietimo ar mokslinių duomenų 

saugyklos, teikėjų. Asmeninio naudojimo 

debesijos paslaugų teikėjai, kurie 
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nesuteikia viešos tiesioginės prieigos, 

atviros programinės įrangos kūrimo 

platformos ir elektroninės prekyvietės, 

kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė 

prekyba internetu fizinėmis prekėmis, 

neturėtų būti laikomi turinio dalijimosi 

internetu paslaugų teikėjais remiantis 

šioje direktyvoje pateikiama apibrėžtimi; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/167 

Pakeitimas 167 

Jean-Marie Cavada 

ALDE 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 

38 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(38) kai informacinės visuomenės 

paslaugų teikėjai saugo autorių teisių 

saugomus kūrinius ar kitus objektus, 

kuriuos įkėlė jų naudotojai, ir suteikia 

visuomenei galimybę su jais susipažinti, 

taigi atlieka viešo paskelbimo veiksmą, o 

ne vien teikia fizines priemones, jie 

privalo su teisių turėtojais sudaryti 

susitarimus teikti licencijas, išskyrus 

atvejus, kai jiems gali būti taikomas 

Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/31/EB34 14 straipsnyje 

numatytas atleidimas nuo atsakomybės. 

(38) Turinio dalijimosi internetu 

paslaugų teikėjai atlieka viešo paskelbimo 

veiksmą, todėl yra atsakingi už savo 

turinį. Kadangi jiems tenka aktyvus 

vaidmuo, todėl jie turėtų su teisių 

turėtojais sudaryti sąžiningus ir tinkamus 

susitarimus teikti licencijas. Todėl jiems 

negali būti taikoma Direktyvos 

2000/31/EB34 14 straipsnyje numatyta 

atleidimo nuo atsakomybės išimtis imantis 

atitinkamų veiksmų su autorių teisėmis 

susijusiais atvejais. 

Kiek tai susiję su 14 straipsniu, reikia 

patikrinti, ar paslaugų teikėjo vaidmuo 

yra aktyvus, be kita ko, ar jis gerina įkeltų 

kūrinių arba objektų pateikimą ir ar juos 

reklamuoja, nepriklausomai nuo tam 

tikslui naudojamų priemonių pobūdžio. 

Turinio dalijimosi internetu paslaugų 

teikėjų atsakomybės sričiai neturėtų būti 

priskiriami hipersaitų į spaudos 

publikacijas, kurių apibrėžtis pateikiama 

šioje direktyvoje, įterpimo veiksmai. 

Siekiant užtikrinti bet kokio susitarimo 

suteikti licenciją veikimą, informacinės 

visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo 

didžiulius jų naudotojų įkeltų autorių 

teisių saugomų kūrinių ir kitų objektų 

kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su 

jais susipažinti, turėtų imtis tinkamų 

proporcingų priemonių užtikrinti kūrinių 

ir kitų objektų apsaugą, pavyzdžiui, 

įdiegdami efektyvias technologijas. Ši 

Teisių turėtojas neturėtų būti įpareigotas 

sudaryti susitarimų teikti licencijas. 



 

AM\1162321LT.docx  PE624.050v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

prievolė turėtų būti taikoma ir tada, kai 

informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjams gali būti taikomas Direktyvos 

2000/31/EB 14 straipsnyje numatytas 

atleidimas nuo atsakomybės; 

 Kai sudaromi susitarimai teikti licencijas, 

jie taip pat turėtų tokiu pačiu mastu ir 

taikymo sritimi apimti naudotojų 

atsakomybę, kai jie veikia nekomerciniais 

tikslais. 

 Siekiant užtikrinti bet kokio susitarimo 

suteikti licenciją veikimą, turinio 

dalijimosi internetu paslaugų teikėjai 

turėtų imtis atitinkamų ir proporcingų 

priemonių, kad užtikrintų naudotojų 

įkeltų kūrinių ir kitų objektų apsaugą. Tos 

priemonės galėtų būti įvairios formos: 

žmogaus vykdoma peržiūra ir veiksmingos 

technologijos ir (arba) šių dviejų būdų 

derinimas. 

 Nesant susitarimų su teisių turėtojais, taip 

pat yra pagrįsta tikėtis, kad turinio 

dalijimosi internetu paslaugų teikėjai 

greitai pašalins kūrinius, kuriais 

pažeidžiamos autorių arba gretutinės 

teisės, ar kitus teisių turėtojų nurodytus 

objektus, arba imsis atitinkamų ir 

proporcingų priemonių, kad naudojantis 

tomis paslaugomis nebūtų galimybės 

gauti kūrinių, kuriais pažeidžiamos 

autorių arba gretutinės teisės, ar kitų 

teisių turėtojų nurodytų objektų. Tačiau 

taikant minėtas priemones neturėtų būti 

užkirsta galimybė naudotis teisių 

nepažeidžiančiais kūriniais arba kitais 

naudotojų įkeltais objektais. Priemonės, 

kurių imamasi taikant šią direktyvą, 

neturėtų būti taikomos viršijant 

reikalavimus ir (arba) kriterijus, 

nustatytus bendradarbiaujant su teisių 

turėtojais. Teisių turėtojai turėtų būti 

atsakingi už bet kokį piktnaudžiavimą ir 

nepagrįstą priemonių, kurių buvo imtasi 

taikant šią direktyvą, naudojimą.  

__________________ __________________ 

34 2000 m. birželio 8 d. Europos 34 2000 m. birželio 8 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos direktyva 

2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 

visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 

komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje, 

OL L 178, 2000 7 17, p. 1–16. 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 

visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 

komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje, 

OL L 178, 2000 7 17, p. 1–16. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/168 

Pakeitimas 168 

Jean-Marie Cavada 

ALDE 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 

39 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(39) norint, kad veiktų technologijos, 

tokios kaip turinio atpažinimo 

technologijos, būtinas informacinės 

visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo 

didžiulius jų naudotojų įkeltų autorių 

teisių saugomų kūrinių ar kitų objektų 

kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su 

jais susipažinti, ir teisių turėtojų 

bendradarbiavimas. Tokiais atvejais teisių 

turėtojai turėtų suteikti reikiamų 

duomenų, kad paslaugų teikėjai aptiktų jų 

turinį, o paslaugų teikėjai turėtų teisių 

turėtojus supažindinti su įdiegtomis 

technologijomis, kad būtų galima įvertinti, 

ar jos tinkamos. Visų pirma, paslaugų 

teikėjai turėtų informuoti teisių turėtojus, 

koks naudojamų technologijų tipas ir 

veikimo būdas ir kiek teisių turėtojų 

turinio pavyksta jomis atpažinti. Tos 

technologijos taip pat turėtų leisti teisių 

turėtojams gauti iš informacinės 

visuomenės paslaugų teikėjų 

informacijos, kaip naudojamas jų turinys, 

kuriam taikomas susitarimas; 

(39) norint, kad veiktų priemonės, 

būtinas turinio dalijimosi internetu 

paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų 

bendradarbiavimas. Visų pirma, teisių 

turėtojai turinio dalijimosi internetu 
paslaugų teikėjams turėtų suteikti svarbią 

informaciją, kad šie taikydami priemones 

identifikuotų jų turinį. Paslaugų teikėjai 

turėtų teisių turėtojus supažindinti su 

įdiegtomis priemonėmis, kad būtų galima 

įvertinti, ar jos tinkamos. Siekiant išvengti 

pernelyg didelės naštos pradedančiosioms 

įmonėms ir MVĮ, priemonės turėtų būti 

proporcingos, kalbant apie jų paskirtį ir 

dydį. Vertinant įgyvendinamų priemonių 

proporcingumą ir veiksmingumą, 

deramas dėmesys turėtų būti skiriamas 

technologiniams suvaržymams ir 

apribojimams, sąnaudoms, taip pat 

paslaugų naudotojų įkeltų kūrinių ar kitų 

objektų kiekiui arba rūšiai, kūrinio ir 

(arba) paslaugos dydžiui arba paslaugos 

mastui. Vadovaujantis Direktyvos 

2000/31/EB 15 straipsniu, jei taikytina, 

paslaugų teikėjų priemonių įgyvendinimas 

neturėtų apimti bendro pobūdžio 

stebėsenos įpareigojimo, o turėtų 

apsiriboti tik užtikrinimu, kad naudojantis 

jų paslaugomis nebūtų galima neteisėtai 

naudoti konkrečių ir autorių teisėmis 
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saugomų kūrinių ar kitų objektų, apie 

kuriuos tinkamai pranešta. 

Įgyvendindami tokias priemones paslaugų 

teikėjai taip pat turėtų užtikrinti 

naudotojų ir teisių turėtojų teisių 

pusiausvyrą pagal Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartiją. Priemonės 

turėtų būti įgyvendinamos nedarant 

poveikio teisėtam išimčių ar apribojimų 

taikymui. Taikant šias priemones nustatyti 

turinį įkeliančių atskirų naudotojų 

tapatybę galėtų būti reikalaujama 

neviršijant griežtų reikalavimų dėl 

tinkamai veikiančių skundų nagrinėjimo 

ir teisių gynimo mechanizmų ir neturėtų 

būti reikalinga tvarkyti su atskirais 

naudotojais susijusių duomenų remiantis 

Reglamentu (ES) 2016/6791a ir Direktyva 

2002/58/EB1b. 

 Kadangi taikant šią direktyvą turinio 

dalijimosi internetu paslaugų teikėjų 

taikomos priemonės galėtų daryti 

neigiamą ar neproporcingą poveikį 

teisėtam naudotojų įkeltam ar rodomam 

turiniui, visų pirma atvejais, kai 

konkrečiam turiniui taikoma išimtis ar 

ribojimas, reikėtų reikalauti, kad turinio 

dalijimosi internetu paslaugų teikėjai 

nustatytų skundų pateikimo mechanizmą 

naudotojų, kurių turiniui šios priemonės 

padarė poveikį, naudai. Toks 

mechanizmas turėtų suteikti naudotojui 

galimybę išsiaiškinti, kodėl konkrečiam 

turiniui buvo taikomos priemonės, ir 

įtraukti pagrindinę informaciją apie 

atitinkamas taikytinas išimtis ir 

apribojimus. Jame turėtų būti nurodyti 

minimalūs skundams taikomi standartai, 

siekiant užtikrinti, kad būtų pateikta 

pakankamai informacijos, jog būtų 

galima skundus įvertinti ir į juos reaguoti. 

Valstybės narės paskirta patikima trečioji 

šalis turėtų reaguoti į visus gautus 

skundus per priimtiną laikotarpį. 

Platformos arba už teisių gynimo 

mechanizmą atsakinga patikima trečioji 

šalis nepagrįstai nedelsdamos turėtų imtis 
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taisomųjų veiksmų, jeigu priemonės yra 

nepagrįstos; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/169 

Pakeitimas 169 

Jean-Marie Cavada 

ALDE 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 straipsnis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

13 straipsnis 13 straipsnis 

Informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjų, kurie saugo didžiulius jų 

naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų 

kiekius ir suteikia galimybę su jais 

susipažinti, vykdomas saugomo turinio 

naudojimas 

Turinio dalijimosi internetu paslaugų 

teikėjų vykdomas saugomo turinio 

naudojimas 

 -1. Nepažeidžiant Direktyvos 

2001/29/EB 3 straipsnio 1 ir 2 dalių 

nuostatų, turinio dalijimosi internetu 

paslaugų teikėjai atlieka viešo paskelbimo 

veiksmą ir su teisių turėtojais sudaro 

sąžiningus ir tinkamus susitarimus teikti 

licencijas, kai jie to prašo. Šie susitarimai 

teikti licencijas, kuriuos sudarė turinio 

dalijimosi internetu paslaugų teikėjai su 

teisių turėtojais, apima atsakomybę už 

kūrinius, kuriuos įkėlė šių paslaugų 

naudotojai, su sąlyga, kad šie naudotojai 

neveikia komerciniais tikslais arba jie 

nėra teisių turėtojas ar jo atstovas. 

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 

1. -1 dalyje nurodyti turinio 

dalijimosi internetu paslaugų teikėjai, 

bendradarbiaudami su teisių turėtojais, 

imasi tinkamų ir proporcingų priemonių 

užtikrinti, kad veiktų su teisių turėtojais 

sudaryti susitarimai teikti licencijas, kai jie 

sudaryti dėl jų kūrinių ar kitų objektų 
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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. 

naudojimo teikiant šias paslaugas. 

 Nesant susitarimų teikti licencijas su 

teisių turėtojais, turinio dalijimosi 

internetu paslaugų teikėjai užtikrina, kad, 

naudojantis jų paslaugomis, nesuteikiama 

arba bus pašalinta galimybė gauti autorių 

teisėmis saugomus kūrinius arba kitus 

teisių turėtojų nurodytus objektus, ir 

imasi tinkamų ir proporcingų priemonių, 

kad nebūtų galima gauti tokių kūrinių ar 

kitų objektų. Visos priemonės, kurių šiuo 

tikslu imasi paslaugų teikėjai, neužkerta 

kelio gauti teisių nepažeidžiančių ar 

nenurodytų autorių teisėmis saugomų 

kūrinių ar kitų objektų, įskaitant turinį, 

kuriam taikoma autorių teisių išimtis. 

 Valstybės narės užtikrina, kad turinio 

dalijimosi internetu paslaugų teikėjai 

taikytų  minėtas priemones remdamiesi 

teisių turėtojų suteikta atitinkama 

informacija. Tam, kad būtų galima 

užtikrinti veiksmingą tų priemonių 

taikymą, teisių turėtojai pateikia minėtą 

informaciją turinio dalijimosi internetu 

paslaugų teikėjams. 

 Turinio dalijimosi internetu paslaugų 

teikėjai skaidriai informuoja teisių 

turėtojams apie taikomas priemones, jų 

įgyvendinimą, o kai svarbu periodiškai 

praneša apie kūrinių ir kitų objektų 

naudojimą. 

 Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 

nurodytos priemonės būtų proporcingai 

taikomos, atsižvelgiant, be kita ko, į 



 

AM\1162321LT.docx  PE624.050v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

paslaugų pobūdį, technologijų 

pasiekiamumą ir efektyvumą, turint 

omenyje technologinę plėtrą, ir kad būtų 

išlaikoma pusiausvyra tarp naudotojų ir 

teisių turėtojų pagrindinių teisių, įskaitant 

teises, susijusias su pagal Sąjungos teisę 

numatytais apribojimais ir išimtimis, ir 

Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnyje 

numatytas teises, ir kad, jei taikytina, 

nebūtų nustatoma bendra turinio 

dalijimosi internetu paslaugų teikėjų 

prievolė stebėti informaciją, kurią jie 

perduoda arba saugo, kaip nurodyta 

Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnyje. 

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. Siekiant užkirsti kelią netinkamam 

naudojimui arba apribojimams taikant 

autorių teisių teisės išimtis ir apribojimus, 

valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 

nurodyti paslaugų teikėjai sukurtų 

veiksmingus ir greitus skundų pateikimo ir 

teisių gynimo mechanizmus, kuriais 

naudotojai gali naudotis kilus ginčams dėl 

1 dalyje nurodytų priemonių taikymo. Bet 

koks pagal tokius mechanizmus pateiktas 

skundas turi būti išnagrinėtas nepagrįstai 

nedelsiant ir jį turi peržiūrėti valstybių 

narių paskirtos trečiosios šalies atstovas. 

Teisių turėtojui tenka atsakomybė už 

nepagrįstą 1 dalyje nurodytų priemonių 

naudojimą ir atmetami skundai yra 

pagrindžiami. 

 Be to, vadovaujantis Direktyva 95/46/EB, 

Direktyva 2002/58/EB, Reglamentu (ES) 

2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas), Pagrindinių teisių chartijos 

8 straipsniu ir JT deklaracijos dėl 

Žmogaus teisių chartijos 19 straipsniu, 

taikant 1 dalyje nurodytas priemones 

nustatyti pavienių naudotojų tapatybės ir 

tvarkyti jų asmens duomenis gali būti 

reikalinga išskirtinai tik apimtimi, kokia 

yra būtina siekiant užtikrinti tinkamai 

veikiantį skundų nagrinėjimo ir teisių 

gynimo mechanizmą, nurodytą šioje 

dalyje. Kai taikant skundų nagrinėjimo ir 

teisių gynimo mechanizmą skundas 

baigiamas svarstyti, su tuo skundu susiję 
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asmens duomenys ištrinami. 

 Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 

taikant 1 dalyje nurodytas priemones, 

naudotojams būtų suteikta galimybė 

kreiptis į teismą ar kitą atitinkamą 

teisminę instituciją, kad įrodytų taikomą 

autorių teisių taisyklių išimtį arba 

apribojimą. 

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 būtina, valstybės narės 

palengvina turinio dalijimosi internetu 

paslaugų teikėjų, naudotojų ir teisių 

turėtojų bendradarbiavimą organizuodamos 

suinteresuotųjų šalių dialogus, kad būtų 

sutarta dėl kriterijų, kaip nustatyti, ar 

1 dalyje minėtos priemonės, susijusios su 

nelicencijuotais kūriniais ir kitais 

objektais, yra tinkamos ir proporcingos, 

atsižvelgiant, pavyzdžiui, į paslaugų 

pobūdį ir mastą, kūrinių kiekį ar kitų 

naudojantis paslauga gaunamų objektų 

kiekį, technologijų pasiekiamumą ir 

efektyvumą, turint omenyje technologinę 

plėtrą. 

Or. en 

 

 


