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Gerb. Pirmininke,

2018 m. spalio 10 d. Teisės reikalų komiteto koordinatoriai atkreipė dėmesį į tai, kad, 
vykstant tarpinstitucinėms deryboms dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl autorių teisių 
bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, buvo pasiūlyta papildyti teisinį pagrindą ir be SESV 
114 straipsnio įtraukti dar ir SESV 53 straipsnio 1 dalį bei 62 straipsnį. Todėl Teisės reikalų 



PE601.094v02-00 2/8 RR\1157669LT.docx

LT

komitetas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnio 2 dalimi, nusprendė 
išnagrinėti minėtojo pasiūlymo teisinį pagrindą ir pirmiausia siūlymą galimai jį papildyti.

Minėtąjį klausimą Teisės reikalų komitetas apsvarstė savo 2018 m. gruodžio 10 d. posėdyje.

I. Bendra informacija

2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto ES taisyklėms autorių teisių srityje, įskaitant direktyvą dėl autorių teisių 
bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, atnaujinti. 2018 m. gegužės 25 d. Taryba gavo derybų 
įgaliojimus1.

Teisinis pagrindas, kuriuo vadovautis iš pradžių siūlė Komisija, buvo SESV 114 straipsnis – 
bendras teisinis pagrindas, susijęs su priemonėmis, skirtomis valstybių narių teisės aktams 
vidaus rinkoje derinti. Į minėtąjį Tarybos įgaliojimų dokumentą buvo įtraukti dar du nauji 
teisiniai pagrindai – SESV 53 straipsnio 1 dalis ir 62 straipsnis – o Komisija pritarė šiam 
pakeitimui2. 

2018 m. rugsėjo 12 d. Parlamentas balsavo dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl autorių teisių 
bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir, pritarus 438 balsais, patvirtino savo derybų įgaliojimus3. 
Šiuo pagrindu 2018 m. spalio 2 d. Parlamento derybų grupė įsitraukė į derybas su Taryba ir 
Komisija, kad būtų baigtas rengti dokumento tekstas ir priimta direktyva.

Todėl ryšium su vykstančiomis tarpinstitucinėmis derybomis svarbu nustatyti, ar siūlymas 
teisinį pagrindą papildyti 53 straipsnio 1 dalimi ir 62 straipsniu yra pagrįstas. 62 straipsnis 
išdėstytas skyriuje „Paslaugos“ ir jame numatytas SESV 51–54 straipsnių taikymas 
sprendžiant klausimus, kuriuos apima šis skyrius. SESV 53 straipsnio 1 dalis yra teisinis 
pagrindas direktyvoms pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimti. Taikomi kartu, SESV 
53 straipsnio 1 dalis ir 62 straipsnis gali būti naudojami kaip teisinis pagrindas direktyvoms 
paslaugų srityje priimti. 

II. Susiję Sutarties straipsniai

SESV 114 straipsnis:
114 straipsnis

(EB sutarties ex 95 straipsnis)

1. Išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyse nustatyta kitaip, 26 straipsnyje iškeltiems tikslams 
pasiekti taikomos toliau dėstomos nuostatos. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetu, nustato priemones valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, skirtoms 
vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui, suderinti.

1 2018 m. gegužės 25 d. dokumentas Nr. 9134/18.
2 Remiantis prašymu dėl teisinės konsultacijos, kurį 2018 m. spalio 23 d. laišku Teisės 

tarnybai pateikė Teisės reikalų komiteto pirmininkas.
3        P8_TA(2018)0337.
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2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma fiskalinėms nuostatoms ir nuostatoms, susijusioms su 
laisvu asmenų judėjimu bei pagal sutartį dirbančių asmenų teisėmis ir interesais.

3. Komisija savo pasiūlymuose, numatytuose 1 dalyje, dėl sveikatos, saugos, aplinkos 
apsaugos ir vartotojų apsaugos dėmesį kreipia į aukšto lygio apsaugą ir ypač atsižvelgia į 
visas mokslo faktais pagrįstas naujoves. Pagal atitinkamą kompetenciją šio tikslo taip pat 
siekia Europos Parlamentas ir Taryba.

4. Jei Europos Parlamentui ir Tarybai, Tarybai arba Komisijai nustačius kurią nors 
suderinimo priemonę valstybė narė mano, kad 36 straipsnyje nurodytais arba su aplinkos ar 
darbo aplinkos apsauga susijusiais svarbiais sumetimais reikia išlaikyti nacionalines 
nuostatas, apie tas nuostatas ir jų išlaikymo motyvus ji praneša Komisijai.

5. Be to, nepažeidžiant 4 dalies, jei Europos Parlamentui ir Tarybai, Tarybai arba Komisijai 
nustačius kurią nors derinimo priemonę valstybė narė mano, kad dėl jos iškyla jai būdingų 
problemų ir todėl jai reikia priimti naujais moksliniais įrodymais pagrįstas nacionalines 
nuostatas, reglamentuojančias aplinkos ar darbo aplinkos apsaugą, apie numatytas nuostatas 
ir jų priėmimo motyvus ji praneša Komisijai.

6. Komisija per šešis mėnesius nuo 4 ir 5 dalyse nurodytų pranešimų patvirtina arba atmeta 
aptartąsias nacionalines nuostatas, patikrinusi, ar jos nėra savavališkos diskriminacijos 
priemonė arba užslėptas valstybių narių tarpusavio prekybos apribojimas ir ar jos netrukdo 
veikti vidaus rinkai.

Komisijai per šį terminą nepriėmus sprendimo, 4 ir 5 dalyse nurodytos nacionalinės 
nuostatos laikomos patvirtintomis.

Kai klausimas sudėtingas ir nėra pavojaus žmonių sveikatai, Komisija gali atitinkamai 
valstybei narei pranešti, kad šioje dalyje nurodytas terminas gali būti pratęstas dar vienam iki 
šešių mėnesių trunkančiam laikotarpiui.

7. Jei pagal 6 dalį valstybei narei leidžiama išlaikyti arba priimti nuostatas, neatitinkančias 
suderinimo priemonės nuostatų, Komisija nedelsdama nagrinėja, ar siūlyti pakeisti tą 
priemonę.

8. Jei valstybė narė iškelia konkrečią visuomenės sveikatos problemą tokioje srityje, kuriai 
buvo skirtos ankstesnės derinimo priemonės, ji atkreipia į tai Komisijos dėmesį, o ši 
nedelsdama nagrinėja, ar siūlyti Tarybai atitinkamas priemones.

9. Nukrypdama nuo 258 ir 259 straipsniuose nustatytos tvarkos, Komisija ir kiekviena 
valstybė narė gali tiesiogiai kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, jei mano, kad 
kita valstybė narė piktnaudžiauja šiame straipsnyje numatytomis galiomis.

10. Pirmiau paminėtos suderinimo priemonės atitinkamais atvejais apima ir apsaugos sąlygą, 
leidžiančią valstybėms narės dėl vienos ar kelių 36 straipsnyje nurodytų neekonominių 
priežasčių imtis laikinų priemonių kartu joms taikant Sąjungos kontrolės tvarką.

SESV 53 straipsnio 1 dalis:
53 straipsnis
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(EB sutarties ex 47 straipsnis)

1. Kad asmenims būtų lengviau imtis veiklos ir verstis ja kaip savarankiškai dirbantiems 
asmenims, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 
leidžia direktyvas dėl diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias kvalifikacijas įrodančių 
dokumentų abipusio pripažinimo ir dėl valstybių narių įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatų 
dėl savarankiškai dirbančių asmenų veiklos pradėjimo ir vertimosi ja koordinavimo.

SESV 62 straipsnis:
62 straipsnis

(EB sutarties ex 55 straipsnis)

Šio skyriaus [kurio antraštinė dalis yra „Paslaugos“] reglamentuojamiems klausimams 
taikomos 51–54 straipsnių nuostatos.

III. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika teisinio pagrindo pasirinkimo 
klausimu

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką „Bendrijos priemonės teisinio pagrindo 
pasirinkimas turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems gali būti taikoma teisminė 
peržiūra ir kurie pirmiausia apima priemonės tikslą ir turinį“4. Todėl, pasirinkus netinkamą 
teisinį pagrindą, atitinkamas teisės aktas gali būti panaikintas.

Jeigu teisės akto analizė parodo, kad juo siekiama dvigubo tikslo arba jis turi dvi 
sudedamąsias dalis, ir jei viena iš jų yra laikytina pagrindine ar dominuojančia, o kita yra tik 
papildoma, teisės aktas turi būti grindžiamas tik vienu teisiniu pagrindu – tuo, kurio reikalauja 
tikslas arba pagrindinė ar dominuojanti sudedamoji dalis5. Tik išimtiniais atvejais – nustačius, 
kad aktu tuo pat metu siekiama kelių tikslų arba jį sudaro kelios neatsiejamos sudedamosios 
dalys, iš kurių nė viena nėra papildoma ir netiesioginė, palyginti su likusiomis – toks aktas 
turės būti grindžiamas skirtingais atitinkamais teisiniais pagrindais, jeigu jie procedūriniu 
požiūriu suderinami. 6   

IV. Analizė ir tinkamo teisinio pagrindo nustatymas atsižvelgiant į pasiūlymo tikslą ir 
turinį, Parlamento įgaliojimus bei Tarybos įgaliojimus

Tarybos įgaliojimuose tiesiogiai kalbama apie galimą teisinio pagrindo papildymą, be SESV 
114 straipsnio įtraukiant SESV 53 straipsnio 1 dalį ir 62 straipsnį.

4 Sprendimas Komisija prieš Tarybą (bendrosios muitų tarifų lengvatos) (C-45/86, [1987], 
Rink. p. 1439, 5 punktas); Sprendimas Komisija prieš Tarybą (C-440/05, [2007], 
Rink. p. I-9097); Sprendimas Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą (C-411/06, [2009], 
Rink. p. I-7585).

5 Sprendimas Komisija / Taryba, C-137/12, EU:C:2013:675, 53 punktas; Sprendimas 
Komisija / Parlamentas ir Taryba, C-411/06, EU:C:2009:518, 46 punktas ir ten 
cituojama teismo praktika; Sprendimas Parlamentas / Taryba, C-490/10, 
EU:C:2012:525, 45 punktas; Sprendimas Parlamentas / Taryba, C-155/07, 
EU:C:2008:605, 34 punktas.

6 Sprendimas Komisija / Taryba (titano dioksidas), C-300/89, EU:C:1991:244, 17–25 punktai.
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Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad 17 straipsniu siekiama iš dalies pakeisti direktyvas 96/9/EB 
ir 2001/29/EB, kurios abi grindžiamos panašiu čia aptariamų trijų teisinių pagrindų deriniu. 
Formaliai tai, kad iš dalies keičiantis aktas grindžiamas tokiais pat teisiniais pagrindais, kaip 
ir iš dalies keičiami aktai, atrodytų tinkamas požiūris.

Atsižvelgiant į esminius aspektus ir teksto – nesvarbu, ar tai būtų Komisijos pasiūlymas, ar 
Tarybos arba Parlamento įgaliojimai – tikslą bei turinį, yra aišku, kad tekstu siekiama 
reglamentuoti autorių ir gretutines teises, tačiau tai daroma bendrosios skaitmeninės rinkos, o 
būtent – paslaugų teikimo internetu, kontekste. Be to, teisės akto taikymo sritis būtų išplėsta 
įtraukiant taisykles, „kuriomis siekiama užtikrinti sklandžiai veikiančią kūrinių ir kitų objektų 
naudojimo prekyvietę“7 įgyvendinant „komercinio pobūdžio veiklą“8, kurią „už mokestį“9, be 
kita ko, vykdo turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjai.

Pasiūlymo tikslas, kaip pažymima 1 straipsnio 1 dalyje, yra „labiau suderinti autorių ir 
gretutinėms teisėms vidaus rinkoje taikomą Sąjungos teisę atsižvelgiant, visų pirma, į 
saugomo turinio skaitmeninio ir tarpvalstybinio naudojimo būdus. [Jame] taip pat išdėstytos 
išimčių ir apribojimų taisyklės, licencijų suteikimo palengvinimo taisyklės ir taisyklės, 
kuriomis siekiama užtikrinti sklandžiai veikiančią kūrinių ir kitų objektų naudojimo 
prekyvietę“ [paryškinta papildomai].

Kūrinių ir kitų objektų naudojimas pirmiausia laikytinas paslauga, apibrėžta SESV 
57 straipsnio b punkte, t. y. komercinio pobūdžio veikla, paprastai įgyvendinama už mokestį.

Tai būtent Komisijos pasiūlymo 13 straipsnio taikymo sritis, o šiuo straipsniu, kaip pažymima 
aiškinamajame memorandume, „nustatoma prievolė informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjams, kurie saugo didžiulius jų naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia 
galimybę su jais susipažinti, imtis tinkamų proporcingų priemonių, kuriomis būtų užtikrintas 
su teisių turėtojais sudarytų susitarimų veikimas ir užkirstas kelias per jų paslaugas pasiekti 
turinį, kurį nurodė teisių turėtojai bendradarbiaudami su paslaugų teikėjais“.

Vienas iš svarbiausių Tarybos ir Parlamento tekstų aspektų vėlgi yra 13 straipsnis dėl to, kaip 
saugomu turiniu naudojasi turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjai, siekiant spręsti 
vadinamąjį vertės skirtumo klausimą, t. y. užtikrinti teisingą pusiausvyrą tarp autorių ir 
atlikėjų gaunamo atlygio bei pelno, kurį suteikdamos prieigą prie jų kūrinių gauna interneto 
platformos.  Tarybos įgaliojimų 2 straipsnio 5 dalyje interneto platformos apibrėžiamos kaip 
turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjos, teikiančios informacinės visuomenės paslaugą, 
kurių pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų yra saugoti didžiulius jų naudotojų 
įkeliamų kūrinių ir kitų objektų, kuriuos jos organizuoja ir reklamuoja siekdamos pelno, 
kiekius bei suteikti galimybę su jais susipažinti. Remiantis Tarybos teksto 13 straipsniu, šiems 
paslaugų teikėjams taikomos taisyklės, kuriomis reglamentuojamos jų paslaugų teikimo 
sąlygos, taigi daromas poveikis jų verslo modeliui.

Parlamento įgaliojimuose šis paslaugų teikėjas, apibrėžiamas ir kaip turinio dalijimosi 
internetu paslaugų teikėjas10, yra „informacinės visuomenės paslaugos teikėjas, kurio vienas 

7 1 straipsnis.
8 SESV 57 straipsnio b punktas.
9 SESV 57 straipsnio antraštė.
10  2 straipsnio 1 dalies 4b punktas (naujas).
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pagrindinių tikslų yra saugoti didelį kiekį autorių teisių saugomų kūrinių ar kitų saugomų 
objektų, kuriuos įkėlė jų naudotojai ir kuriuos paslauga optimizuoja ir reklamuoja pelno 
tikslais, ir suteikti prieigą prie jų visuomenei“. Remiantis Parlamento teksto 13 straipsnio 
1 dalimi, platformos turėtų sudaryti su teisių turėtojais susitarimus teikti licencijas.

Atvejais, kai teisių turėtojas atsisako sudaryti susitarimą teikti licenciją, Parlamento 
įgaliojimuose numatyta papildoma pareiga turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjams ir 
teisių turėtojams geranoriškai bendradarbiauti, siekiant užtikrinti, kad jų paslaugos neapimtų 
saugomų darbų ar kitų objektų, kuriais naudotis leidimas nesuteiktas11. Kai dėl šio 
bendradarbiavimo nepagrįstai pašalinamas turinys, turinio dalijimosi internetu paslaugų 
teikėjai užtikrina, kad naudotojams būtų prieinami skundų pateikimo ir teisių gynimo 
mechanizmai12. 

Akivaizdu, kad 13 straipsnyje išdėstytos vienos svarbiausių Parlamento teksto ir pasiūlymo 
apskritai nuostatų. Parlamento įgaliojimuose numatytos priemonės apima reikšmingus turinio 
dalijimosi internetu paslaugų teikėjų veiklos modelių papildymus.

Tarybos tekste paslaugų teikėjams taikoma pareiga įgyvendinti veiksmingas ir proporcingas 
priemones, skirtas užtikrinti, kad jų paslaugos neapimtų konkrečių kūrinių ar objektų13. Be to, 
jie įpareigojami pašalinti arba išjungti prieigą prie šių kūrinių ir neleisti jais naudotis ateityje. 
Šiomis priemonėmis siekiama atsižvelgti į paslaugų pobūdį ir apimtį, ypač į tai, ar jas teikia 
labai mažos arba mažosios įmonės14. Be to, Tarybos tekste numatoma pareiga turinio 
dalijimosi internetu paslaugų teikėjams ir teisių turėtojams bendradarbiauti tarpusavyje. 
Turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjai turi užtikrinti, kad naudotojams būtų prieinami 
skundų pateikimo ir teisių gynimo mechanizmai. Taip pat turi būti užmegztas suinteresuotųjų 
šalių dialogas15.

Šios taisyklės ir mechanizmai, sukuriami 13 straipsniu, yra vienas svarbiausių 
reglamentavimo aspektų tekste. Žvelgiant į visą pasiūlymą, jie neatrodo papildomo ar 
netiesioginio pobūdžio.

Be to, 10 straipsniu dėl derybų mechanizmo siekiama sudaryti sąlygas diskusijoms ir 
palengvinti derybas dėl audiovizualinių kūrinių naudojimo internete tarp šalių, kurios, 
siekdamos sudaryti susitarimą, pagal kurį audiovizualiniai kūriniai taptų prieinami teikiant 
užsakomąsias vaizdo programų paslaugas, susiduria su sunkumais viešųjų licencijų klausimu. 
Ši nuostata akivaizdžiai susijusi su sistema, pagal kurią vidaus rinkoje teikiamos paslaugos. 
Be to, Parlamento tekste numatoma puoselėti autorių, gamintojų, užsakomųjų vaizdo 
programų platformų ir kitų susijusių suinteresuotųjų šalių atstovų organizacijų dialogą, 
siekiant skatinti audiovizualinių kūrinių prieinamumą užsakomųjų vaizdo programų 
platformose.

11 straipsniu dėl spaudos publikacijų apsaugos, susijusios su skaitmeninio naudojimo būdais, 
leidėjams suteikiamos autorių teisės jų spaudos publikacijas skaitmeniniu būdu naudojant 

11 13 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas).
12 13 straipsnio 2 dalies b punktas (naujas).
13 13 straipsnio 1 ir 4 dalys.
14 13 straipsnio 5 dalis.
15 13 straipsnio 6–8 dalys.
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informacinės visuomenės paslaugų teikėjams16. Šia nuostata reglamentuojamas informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjų naudojimasis spaudos publikacijomis internete. Minėtasis 
straipsnis, kaip ir 13 straipsnis, įtrauktas į IV antraštinę dalį, kurioje pateikiamos nuostatos dėl 
sklandžiai veikiančios autorių teisių prekyvietės kūrimo priemonių ir kuri iš dalies susijusi su 
paslaugų teikimo vidaus rinkoje sąlygomis.

Kaip matyti, visos pirmiau nurodytos nuostatos Komisijos pasiūlyme ir Parlamento bei 
Tarybos tekstuose yra vienos svarbiausių; kitos jų yra susijusios su tolesniu Sąjungos teisės 
nuostatų dėl autorių ir gretutinių teisių derinimu.

V. Išvada ir rekomendacijos

Pirmiau minėtosios Parlamento ir Tarybos tekstų nuostatos yra neabejotinai svarbiausios 
pasiūlyme, o jų tikslas – reglamentuoti paslaugų teikimo vidaus rinkoje sąlygas. Lyginant su 
Sąjungos teisės nuostatų, taikomų autoriaus ir gretutinėms teisėms, derinimu, šis tikslas nėra 
atsitiktinis. Priešingai, šiuos du tikslus sieja tiesioginis ryšys.

Siūlomas SESV 53 straipsnis įtrauktas į SESV skyrių „Įsisteigimo teisė“. Remiantis šiuo 
straipsniu priimamos direktyvos dėl nuostatų, apibrėžtų valstybių narių įstatymais, 
reglamentais ar administraciniais veiksmais, koordinavimo. Be to, SESV 62 straipsnyje, kuris 
įtrauktas į skyrių „Paslaugos“, numatyta, kad šio skyriaus reglamentuojamiems klausimams 
taikomos 53 straipsnio nuostatos. Reikia pažymėti, kad šiais dviem straipsniais kaip teisiniais 
pagrindais remtasi ne vienos direktyvos intelektinės nuosavybės srityje atveju, įskaitant, pvz., 
Direktyvą 96/9/EB17, Direktyvą 2000/31/EB18, Direktyvą 2001/29/EB19, Direktyvą 
2006/115/EB20, Direktyvą 2006/116/EB21, Direktyvą 2010/13/ES22, Direktyvą 2012/28/ES23 

ir Direktyvą 2014/26/ES24.

Ši teisinio pagrindo analizė grindžiama Parlamento ir Tarybos įgaliojimais.  Jei dėl 
tarpinstitucinių derybų rezultato pasiūlymas iš esmės pasikeistų – visų pirma kalbant apie 
tikslą reglamentuoti paslaugų teikimo vidaus rinkoje sąlygas – gali prireikti atlikti papildomą 

16 11 straipsnio 1 dalis.
17 Direktyva dėl duomenų bazių teisinės apsaugos (OL L 77, 1996 3 27, p. 20).
18 Direktyva dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 

komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).
19 Direktyva dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų 

aspektų suderinimo (OL L 167, 2001 6 22, p. 10).
20 Direktyva dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, 

intelektinės nuosavybės srityje (OL L 376, 2006 12 27, p. 28).
21 Direktyva dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų (OL L 372, 2006 6 

22, p. 12).
22 Direktyva dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų 

nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (OL L 
95, 2010 4 15, p. 1).

23 Direktyva dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo (OL L 299, 
1996 3 27, p. 5).

24 Direktyva dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir 
daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (OL 
L 84, 20.3.2014, p. 72).
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teisinio pagrindo analizę. 

Teisės reikalų komitetas savo 2018 m. gruodžio 10 d. posėdyje atitinkamai vienbalsiai25 
nusprendė, kad pasiūlymo dėl direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 
teisinio pagrindo papildymas be SESV 114 straipsnio įtraukiant SESV 53 straipsnio 1 dalį ir 
62 straipsnį suderinamas su pasiūlymo tikslu ir susijusia teismų praktika. 
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(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.)

25 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Pavel Svoboda (pirmininkas), Jean‑Marie Cavada, 
Mady Delvaux (pirmininko pavaduotoja), Axel Voss (nuomonės referentas), Joëlle 
Bergeron, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mary Honeyball, Sajjad 
Karim, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, 
Julia Reda, Evelyn Regner, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, 
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