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6.9.2018 A8-0245/204 

Pakeitimas 204 

Julia Reda 

Verts/ALE 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 

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. 

kai informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjai siūlo naudotojams turinio 

saugojimo paslaugas ir suteikia 

visuomenei prieigą prie turinio ir kai ši 

veikla yra viešo paskelbimo veiksmas ir 

nėra vien techninio, automatinio ir 

pasyvaus pobūdžio, jie turėtų būti 

įpareigoti sudaryti su teisių turėtojais 

susitarimus teikti licencijas, susijusius su 

autorių teisių saugomais kūriniais ar 

kitais objektais, išskyrus atvejus, kai jiems 

gali būti taikomi Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2000/31/EB34 numatyti 

atleidimai nuo atsakomybės. 

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. 

 

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 

prievolė turėtų būti taikoma ir tada, kai 

Siekiant užtikrinti bet kokio susitarimo 

suteikti licenciją veikimą, informacinės 

visuomenės paslaugų teikėjai, kurie 

aktyviai ir tiesiogiai dalyvauja sudarant 

naudotojams galimybes įkelti kūrinius, 

kad jie taptų prieinami ir žinomi 
visuomenei, turėtų imtis tinkamų 

proporcingų priemonių kūrinių ir kitų 

objektų apsaugai užtikrinti. Šiomis 

priemonėmis turėtų būti paisoma Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir 
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informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjams gali būti taikomas Direktyvos 

2000/31/EB 14 straipsnyje numatytas 

atleidimas nuo atsakomybės; 

neturėtų būti nustatoma bendro pobūdžio 

prievolė informacinės visuomenės 

paslaugų teikėjams stebėti informaciją, 

kurią jie perduoda arba saugo, kaip 

nustatyta Direktyvos 2000/31/EB 

15 straipsnyje; 

_________________ _________________ 

34 2000 m. birželio 8 d. Europos 

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. 

34 2000 m. birželio 8 d. Europos 

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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6.9.2018 A8-0245/205 

Pakeitimas 205 

Julia Reda 

Verts/ALE 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 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (38b) siekiant įgyvendinti šias 

priemones, nepaprastai svarbus 

informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjų ir teisių turėtojų 

bendradarbiavimas. Teisių turėtojai 

turėtų tiksliai įvardyti kūrinius ar kitus 

objektus, kurių autorių teises jie teigia 

turintys, informacinės visuomenės 

paslaugų teikėjams. Įgyvendinant bet kokį 

susitarimą, pasiektą su informacijos 

visuomenės paslaugų teikėju, teisių 

turėtojai turėtų likti atsakingi už trečiųjų 

šalių reiškiamas pretenzijas dėl kūrinių, 

kuriuos jie įvardytų kaip savo, naudojimo; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/206 

Pakeitimas 206 

Julia Reda 

Verts/ALE 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; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/207 

Pakeitimas 207 

Julia Reda 

Verts/ALE 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 

3 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Valstybės narės nustato Direktyvos 

2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 

96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 

7 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 

11 straipsnio 1 dalyje numatytų teisių 

išimtį dėl atgaminimo ir perkėlimo, 

atliekamo kūrinių ar kitų objektų, kurie 

yra teisėtai prieinami internetu, tekstų ir 

duomenų gavybos tikslu, jeigu teisių 

turėtojas tokio naudojimo nėra numatęs 

tik kompiuterio skaitomu formatu. 

 Ši išimtis netaikoma spaudos publikacijų, 

apibrėžtų šios direktyvos 2 straipsnio 

4 dalyje, tekstų ir duomenų gavybai arba 

bet kurių į spaudos publikaciją įtrauktų 

kūrinių ir kitų objektų tekstų ir duomenų 

gavybai, jeigu šių spaudos publikacijų 

leidėjai pareiškia tokią išlygą išvardydami 

savo interneto svetaines pagrindiniame 

interneto informacijos punkte. 

 Kopijos, atgamintos ir perkeltos šių 

kūrinių ir kitų objektų tekstų ir duomenų 

gavybos proceso tikslu, ištrinamos kai tik 

tampa šiuo tikslu nebereikalingos. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/208 

Pakeitimas 208 

Julia Reda 

Verts/ALE 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 

3 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1b. Valstybės narės nustato Direktyvos 

2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 

96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 

7 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 

11 straipsnio 1 dalyje numatytų teisių 

išimtį dėl kūrinių ar kitų objektų, prie 

kurių yra įgijusios teisėtą prieigą, 

atgaminimo ir perkėlimo, kuris 

atliekamas tam, kad mokslinių tyrimų 

organizacijos ir kultūros paveldo įstaigos 

galėtų ne pelno pagrindu atlikti tekstų ir 

duomenų gavybą mokslinių tyrimų 

tikslais. 

 Sutartinės nuostatos, prieštaraujančios 

pirmojoje pastraipoje numatytai išimčiai, 

yra nevykdytinos. 

 Tekstų ir duomenų gavybos tikslais 

atgaminti ir perkelti kūriniai laikomi 

saugiai. Kai tik baigiama mokslinė veikla, 

kopijos yra ištrinamos arba saugomos 

patikimų šiuo tikslu paskirtų įstaigų, jeigu 

valstybės narės nusprendžia pasinaudoti 

tokia galimybe. 

Or. en 

 


