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20.3.2019 A8-0245/258

Pakeitimas 258
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou
GUE/NGL 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 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjams gali būti taikomas Direktyvos 
2000/31/EB 14 straipsnyje numatytas 
atleidimas nuo atsakomybės;

Siekiant užtikrinti tinkamą bet kokio 
susitarimo suteikti licenciją veikimą, 
internetinių 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. Tokios 
priemonės turėtų atitikti Visuotinės 
žmogaus teisių deklaraciją ir valstybių 
narių konstitucijas ir jomis neturėtų būti 
nustatyta visuotinė prievolė internetinių 
paslaugų teikėjams stebėti perduodamą ar 
saugomą informaciją. Dėl šių tinkamų ir 
proporcingų priemonių turėtų būti 
susitarta po plataus, konstruktyvaus ir 
skaidraus dialogo proceso ir 
bendradarbiaujant valstybių narių 
internetinių turinio paslaugų teikėjams, 
naudotojų teisių organizacijoms ir 
organizacijoms, atstovaujančioms 
autoriams, kūrėjams ir atlikėjams bei 
kitiems teisių turėtojams;

Or. pt
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20.3.2019 A8-0245/259

Pakeitimas 259
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou
GUE/NGL 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
45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45a) šia direktyva užtikrinamas 
netaikymo atgaline data principas. Todėl 
reikia imtis priemonių siekiant užtikrinti, 
kad būtų taikomi valstybės narės teisės 
aktai, kurių bendrosios nuostatos yra 
palankesnės autoriams, kūrėjams, 
atlikėjams ir naudotojams, arba 
palankesnės valstybės narės teisinės 
sistemos nuostatos, priimtos po šios 
direktyvos įsigaliojimo;

Or. pt
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20.3.2019 A8-0245/260

Pakeitimas 260
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
GUE/NGL 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

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. 
Dėl šių tinkamų ir proporcingų priemonių 
turėtų būti susitarta po plataus, 
konstruktyvaus ir skaidraus dialogo 
proceso 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 kultūros 
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srityje laisvę ir galimybę naudotis kultūra, 
taip pat į saviraiškos laisvę, ir tai neturi 
būti pernelyg griežta priežiūra ar 
skaitmeninė cenzūra. Paslaugų teikėjai 
suteikia teisių turėtojams, autoriams, 
kūrėjams, aktoriams arba atlikėjams ir 
naudotojams visą būtiną informaciją apie 
priemonių veikimą ir diegimą ir išsamią 
informaciją 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 
menininkams, aktoriams arba atlikėjams. 
Valstybės narės siekia kurti ir telkti 
silpniausių šalių – autorių, kūrėjų, 
aktorių ar 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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20.3.2019 A8-0245/261

Pakeitimas 261
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou
GUE/NGL 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
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Netaikymo atgaline data principas

Užtikrinamas netaikymo atgaline data 
principas. Todėl reikia imtis priemonių 
siekiant užtikrinti, kad būtų taikomi 
valstybės narės teisės aktai, kurių 
bendrosios nuostatos yra palankesnės 
autoriams, kūrėjams, aktoriams ar 
atlikėjams ir naudotojams, arba 
palankesnės valstybės narės teisinės 
sistemos nuostatos, priimtos po šios 
direktyvos įsigaliojimo.

Or. pt


