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PR_COD_1amCom 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinių turinio 

paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje 

(COM(2015) 0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2015) 0627), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 

straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0392/2015), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2016 m. balandžio 

27 d. nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2016 m. balandžio 8 d. nuomonę,2 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Vidaus rinkos ir vartotojų 

apsaugos komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir 

energetikos komiteto nuomones (A8-0000/2016), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) vidaus rinka – tai erdvė be vidaus 

sienų, pagrįsta, inter alia, laisvo paslaugų ir 

asmenų judėjimo principu, todėl būtina 

(1) Vartotojų galimybė perkelti 

gyvenamosios vietos valstybėje narėje iš 

anksto teisėtai įsigytas internetines turinio 

                                                 
1  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
2  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 



 

PE585.465v01-00 6/35 PR\1098581LT.doc 

LT 

numatyti, kad vartotojai galėtų naudotis 

internetinėmis turinio paslaugomis, 

kuriomis teisėtai suteikiama prieiga prie 

tokio turinio kaip muzika, žaidimai, filmai 

ar sporto renginių turinys, ne tik savo 

gyvenamosios vietos valstybėje narėje, bet 

ir laikinai būdami kitose Sąjungos 

valstybės narėse. Todėl turėtų būti 

pašalintos prieigos prie tokių internetinių 

turinio paslaugų ir naudojimosi tomis 

paslaugomis kitose valstybėse kliūtys; 

paslaugas į kitą valstybę yra ypač svarbi 

siekiant tinkamo vidaus rinkos veikimo. 
Vidaus rinka – tai erdvė be vidaus sienų, 

pagrįsta, inter alia, laisvo paslaugų ir 

asmenų judėjimo principu, todėl būtina 

numatyti, kad vartotojai galėtų naudotis 

internetinėmis turinio paslaugomis, 

kuriomis suteikiama prieiga prie tokio 

turinio kaip muzika, žaidimai, filmai ar 

sporto renginių turinys, ne tik savo 

gyvenamosios vietos valstybėje narėje, bet 

ir laisvalaikio, verslo ar studijų tikslais 

laikinai būdami kitose Sąjungos valstybės 

narėse. Todėl turėtų būti pašalintos 

prieigos prie tokių internetinių turinio 

paslaugų ir naudojimosi tomis paslaugomis 

kitose valstybėse , ypač sektoriuose, 

kuriuose turinio perkeliamumas dar 

silpnai išvystytas, kliūtys; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) tobulėjant technologijoms vis 

plačiau naudojami nešiojamieji prietaisai, 

kaip antai planšetiniai kompiuteriai ir 

išmanieji telefonai, todėl vartotojams 

tampa vis lengviau naudotis internetinėmis 

turinio paslaugomis, nes šie prietaisai 

suteikia jiems prieigą prie tų paslaugų, kad 

ir kur jie būtų. Vartotojų poreikis naudotis 

prieiga prie turinio ir novatoriškų 

internetinių paslaugų ne tik savo šalyje, bet 

ir laikinai būnant kitoje Sąjungos 

valstybėje narėje, sparčiai auga; 

(2) tobulėjant technologijoms vis 

plačiau naudojami nešiojamieji prietaisai, 

kaip antai planšetiniai kompiuteriai ir 

išmanieji telefonai, todėl vartotojams 

tampa vis lengviau naudotis internetinėmis 

turinio paslaugomis, nes šie prietaisai 

suteikia jiems prieigą prie tų paslaugų, kad 

ir kur jie būtų. Vartotojų poreikis naudotis 

prieiga prie turinio ir novatoriškų 

internetinių paslaugų sparčiai auga. 

Svarbu, diegiant šį naują vartojimo būdą, 

diegti ir priemones, kad abonentai galėtų 

lengviau naudotis internetinėmis turinio 

paslaugomis, laikinai būdami kitoje 

Sąjungos valstybėje narėje. Sąvoka 

„laikinas buvimas“ turėtų būti 

proporcinga šio reglamento tikslui, būtent 

suteikti abonentams, laikinai būnantiems 
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kitoje Sąjungos valstybėje narėje ir 

reguliariai grįžtantiems į savo 

gyvenamąją valstybę narę, tarpvalstybinio 

internetinių turinio paslaugų perkėlimo 

galimybę; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) vartotojai ir paslaugų teikėjai vis 

dažniau sudaro sutartinius susitarimus dėl 

internetinių turinio paslaugų teikimo. 

Tačiau teisę naudotis internetinėmis turinio 

paslaugomis savo šalyje įgiję vartotojai, 

laikinai būdami kitoje Sąjungos valstybėje 

narėje, dažnai negali naudotis tų paslaugų 

prieiga ir tomis paslaugomis; 

(3) vartotojai ir paslaugų teikėjai vis 

dažniau sudaro sutartinius susitarimus dėl 

internetinių turinio paslaugų teikimo. 

Tačiau teisę naudotis internetinėmis turinio 

paslaugomis savo gyvenamosios vietos 

valstybėje narėje teisėtai įgiję vartotojai, 

laikinai būdami kitoje Sąjungos valstybėje 

narėje, dažnai negali naudotis tų paslaugų 

prieiga ir tomis paslaugomis; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) esama įvairių kliūčių, trukdančių 

teikti šias paslaugas vartotojams tuo metu, 

kai jie laikinai būna kitoje valstybėje 

narėje. Kai kurios internetinės paslaugos 

apima pagal Sąjungos teisę autorių ir (arba) 

gretutinėmis teisėmis saugomą turinį, tokį 

kaip muzika, žaidimai ar filmai. 

Internetinių turinio paslaugų 

tarpvalstybinio perkeliamumo kliūčių visų 

pirma kyla dėl to, kad autorių ir (arba) 

gretutinėmis teisėmis saugomo turinio, 

(4) esama įvairių kliūčių, trukdančių 

teikti šias paslaugas vartotojams tuo metu, 

kai jie laikinai būna kitoje valstybėje 

narėje. Kai kurios internetinės paslaugos 

apima pagal Sąjungos teisę autorių ir (arba) 

gretutinėmis teisėmis saugomą turinį, tokį 

kaip muzika, žaidimai ar filmai. Šiuo metu 

įvairiuose sektoriuose kyla skirtingų 

internetinių turinio paslaugų 

tarpvalstybinio perkeliamumo problemų: 

kai muzikos sektorius pradėjo spręsti šias 
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kaip antai audiovizualinių kūrinių, 

perdavimo teisės dažnai licencijuojamos 

teritoriniu pagrindu, taip pat dėl to, kad 

internetinių paslaugų teikėjai gali 

nuspręsti paslaugas siūlyti tik konkrečiose 

rinkose; 

problemas, siūlydamas pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2014/26/ES1a diegti daugiateritores arba 

paneuropines licencijavimo sistemas, 

audiovizualinis sektorius, kuriame 

dominuoja išimtinių teritorinių licencijų 

modelis, patiria sunkumų prisitaikydamas 

prie perkeliamumo principo. Priėmus šį 

reglamentą turėtų atsirasti galimybė 

išspręsti visas problemas, kurių visuose 

sektoriuose iškyla prisitaikant prie 

perkeliamumo, nesumažinant Sąjungoje 

autorių teisių ir gretutinių teisių 

užtikrinamos aukšto lygio apsaugos; 

 __________________ 

 1a2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių 

ir gretutinių teisių administravimo ir 

daugiateritorių licencijų naudoti muzikos 

kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje 

(OL L 84, 2014 3 20, p. 72). 

Or. fr 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) tai pasakytina ir apie kitą turinį, 

pavyzdžiui, sporto renginių turinį, kuris 

nėra saugomas autorių ir (arba) 

gretutinėmis teisėmis pagal Sąjungos teisę, 

bet gali būti saugomas autorių teisėmis, 

gretutinėmis teisėmis arba kitais 

konkrečiais teisės aktais pagal nacionalinę 

teisę; be to, tokių renginių organizatoriai 

tokį turinį dažnai licencijuoja, o 

internetinių paslaugų teikėjai siūlo jį 

teritoriniu pagrindu. Todėl 

transliuojančiųjų organizacijų vykdomos 

tokio turinio transliacijos yra saugomos 

gretutinėmis teisėmis, kurios yra suderintos 

(5) tai pasakytina ir apie kitą turinį, 

pavyzdžiui, sporto renginių turinį, kuris 

nėra saugomas autorių ir (arba) 

gretutinėmis teisėmis pagal Sąjungos teisę, 

bet gali būti saugomas autorių teisėmis, 

gretutinėmis teisėmis arba kitais 

konkrečiais teisės aktais pagal nacionalinę 

teisę; be to, tokių renginių organizatoriai 

tokį turinį dažnai licencijuoja, o 

internetinių paslaugų teikėjai siūlo jį 

teritoriniu pagrindu. Todėl 

transliuojančiųjų organizacijų vykdomos 

tokio turinio transliacijos yra saugomos 

gretutinėmis teisėmis, kurios yra suderintos 
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Sąjungos lygmeniu. Be to, tokio turinio 

transliacijose dažnai būna autorių teisėmis 

saugomų elementų, tokių kaip muzika, 

įvadiniai ar baigiamieji vaizdo epizodai 

arba grafikos elementai. Be to, tam tikri 

tokių transliacijų, susijusių su visuomenei 

itin reikšmingais įvykiais arba didelės 

visuomeninės svarbos renginiais, aspektai, 

susiję su tikslu parengti trumpus naujienų 

pranešimus, suderinti Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2010/13/ES22. 

Galiausiai Direktyvoje 2010/13/ES 

apibrėžtos audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugos apima paslaugas, kuriomis 

teikiama prieiga prie tokio turinio, kaip 

sporto renginių turinys, žinios ar 

pranešimai apie naujausius įvykius; 

Sąjungos lygmeniu. Be to, tokio turinio 

transliacijose dažnai būna autorių teisėmis 

saugomų elementų, tokių kaip muzika, 

įvadiniai ar baigiamieji vaizdo epizodai 

arba grafikos elementai. Be to, tam tikri 

tokių transliacijų, susijusių su visuomenei 

itin reikšmingais įvykiais arba didelės 

visuomeninės svarbos renginiais, aspektai, 

susiję su tikslu parengti trumpus naujienų 

pranešimus, suderinti Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2010/13/ES22. 

Galiausiai Direktyvoje 2010/13/ES 

apibrėžtos audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugos apima paslaugas, kuriomis 

teikiama prieiga prie tokio turinio, kaip 

sporto renginių turinys, žinios ar 

pranešimai apie naujausius įvykius; 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

167 straipsnyje nustatyta, kad, imdamasi 

veiksmų pagal kitas Sutarčių nuostatas, 

Sąjunga atsižvelgia į kultūros aspektus. 

Pagal Europos Sąjungos sutarties 3 

straipsnį turėtų būti atsižvelgiama ir į 

siekį išsaugoti kultūrų įvairovę, paisant 

2005 m. spalio 20 d. UNESCO 

konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės 

apsaugos ir skatinimo nuostatų; 

__________________ __________________ 

22 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2010/13/ES 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. 

22 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2010/13/ES 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). 

Or. fr 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) todėl internetinės turinio paslaugos (6) todėl internetinės turinio paslaugos 
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vis dažniau parduodamos paketais, 

kuriuose autorių ir (arba) gretutinėmis 

teisėmis nesaugomas turinys yra 

neatskiriamai sujungiamas su autorių ir 

(arba) gretutinėmis teisėmis saugomu 

turiniu, labai nesumažinant vartotojams 

teikiamos paslaugos vertės. Tai visų pirma 

pasakytina apie populiariausią turinį, tokį 

kaip sporto ar kitų vartotojams labai 

svarbių renginių turinys. Siekiant suteikti 

paslaugų teikėjams galimybę užtikrinti 

vartotojams visapusišką prieigą prie jų 

teikiamų internetinių turinio paslaugų, šis 

reglamentas turi būti taikomas ir tokiam 

teikiant internetines turinio paslaugas 

siūlomam turiniui, taigi jis turi būti 

taikomas Direktyvoje 2010/13/ES 

apibrėžtoms audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugoms ir visoms transliuojančiųjų 

organizacijų transliacijoms; 

vis dažniau parduodamos paketais, 

kuriuose autorių ir (arba) gretutinėmis 

teisėmis nesaugomas turinys yra 

neatskiriamai sujungiamas su autorių ir 

(arba) gretutinėmis teisėmis saugomu 

turiniu, labai nesumažinant vartotojams 

teikiamos paslaugos vertės. Tai visų pirma 

pasakytina apie populiariausią turinį, tokį 

kaip sporto ar kitų vartotojams labai 

svarbių renginių turinys. Siekiant suteikti 

internetinių turinio paslaugų teikėjams 

galimybę užtikrinti vartotojams, kai jie 

laikinai yra kitoje valstybėje narėje nei jų 

gyvenamosios vietos valstybė narė, 
visapusišką prieigą prie jų teikiamų 

internetinių turinio paslaugų, šis 

reglamentas turi būti taikomas ir tokiam 

teikiant internetines turinio paslaugas 

siūlomam turiniui, taigi jis turi būti 

taikomas Direktyvoje 2010/13/ES 

apibrėžtoms audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugoms ir visoms transliuojančiųjų 

organizacijų transliacijoms; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) jeigu tarpvalstybinio 

perkeliamumo įgyvendinimas bus 

tinkamai valdomas, reglamentuojamas ir 

proporcingas, paslaugos gavėjai įgis 

papildomą internetinio turinio prieigos 

priemonę ir kovos su bet kokiu neteisėtu 

šių paslaugų naudojimu priemonę; 

Or. fr 
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Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) teisės, kuriomis saugomi kūriniai ir 

kiti objektai, suderintos, inter alia, Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 96/9/EB23, 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2001/29/EB24, Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2006/115/EB25 ir 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2009/24/EB26; 

(7) teisės, kuriomis saugomi kūriniai ir 

kiti objektai, suderintos, inter alia, Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 96/9/EB23, 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2001/29/EB24, Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2006/115/EB25, Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2009/24/EB26 ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2014/26/ES; 

__________________ __________________ 

23 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 96/9/EB dėl duomenų 

bazių teisinės apsaugos, OL L 077, 

1996 3 27, p. 20. 

23 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 96/9/EB dėl duomenų 

bazių teisinės apsaugos, OL L 077, 

1996 3 27, p. 20. 

24 2001 m. gegužės 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių 

teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų 

aspektų suderinimo, OL L 167, 

2001 16 22, p. 10. 

24 2001 m. gegužės 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių 

teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų 

aspektų suderinimo, OL L 167, 

2001 16 22, p. 10. 

2006 m. gruodžio 12 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos 

teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių 

teisėms, intelektinės nuosavybės srityje, 

OL L 376, 2006 12 27, p. 28. 

2006 m. gruodžio 12 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos 

teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių 

teisėms, intelektinės nuosavybės srityje, 

OL L 376, 2006 12 27, p. 28. 

26 2009 m. balandžio 23 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2009/24/EB dėl duomenų bazių teisinės 

apsaugos, OL L 111, 2009 5 5, p. 16. 

26 2009 m. balandžio 23 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2009/24/EB dėl duomenų bazių teisinės 

apsaugos, OL L 111, 2009 5 5, p. 16. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) įsigyti atitinkamų teisių licenciją ne 

visada įmanoma, visų pirma tais atvejais, 

kai taikomos išimtinės teisių į turinį 

licencijos. Kad būtų užtikrintas teritorinis 

išimtinumas, internetinių paslaugų teikėjai 

licencijų sutartyse su teisių turėtojais, 

įskaitant transliuojančiąsias organizacijas 

ar renginių organizatorius, dažnai 

įsipareigoja neleisti savo abonentams 

naudotis jų teikiamos paslaugos prieiga ir 

ta paslauga už teritorijos, kuriai galioja 

paslaugų teikėjo turima licencija, ribų. Dėl 

šių sutartyse nustatytų apribojimų 

paslaugų teikėjai turi imtis įvairių 

priemonių, pavyzdžiui, užtikrinti, kad 

prieiga prie jų paslaugų nebūtų suteikta, 

jei bandančiojo ja pasinaudoti IP adresas 

yra už atitinkamos teritorijos ribų. Todėl 

viena iš internetinių turinio paslaugų 

tarpvalstybinio perkeliamumo kliūčių yra 

internetinių paslaugų teikėjų ir jų 

abonentų sudarytų sutarčių nuostatos, 

kurios savo ruožtu atspindi teritorinių 

apribojimų sąlygas, nustatytas tų 

paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų 

sudarytose sutartyse; 

(10) įsigyti atitinkamų teisių licenciją ne 

visada įmanoma, visų pirma tais atvejais, 

kai taikomos išimtinės teisių į turinį 

licencijos. Kad būtų užtikrintas teritorinis 

išimtinumas, internetinių paslaugų teikėjai 

licencijų sutartyse su teisių turėtojais, 

įskaitant transliuojančiąsias organizacijas 

ar renginių organizatorius, dažnai 

įsipareigoja neleisti savo abonentams 

naudotis jų teikiamos paslaugos prieiga ir 

ta paslauga už teritorijos, kuriai galioja 

paslaugų teikėjo turima licencija, ribų. 

Šiuo reglamentu, stengiantis paisyti 

teritoriškumo principo, kuris būtinas 

siekiant tinkamai vystyti ir finansuoti ES 

audiovizualinį bei kinematografijos 

sektorių, turėtų būti patenkinamas bet 

kurio laikinai kitoje valstybėje narėje nei 

gyvenamosios vietos valstybė narė esančio 

abonento prašymas leisti pasinaudoti 
internetinių turinio paslaugų perkeliamumo 

paslauga; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) be to, Teismas sprendime „Football 

Association Premier League“ ir kiti 

sujungtose bylose C-403/08 ir C-429/08 

(EU:C:2011:631) konstatavo, kad tam tikri 

paslaugų teikimo apribojimai negali būti 

pateisinami tikslu apsaugoti intelektinės 

nuosavybės teises; 

(11) Be to, viename 2011 m. spalio 4 d. 

sprendime dėl tiesioginio palydovinio 

sporto renginių transliavimo, Teisingumo 

Teismas konstatavo, kad tam tikri paslaugų 

teikimo apribojimai negali būti pateisinami 

tikslu apsaugoti intelektinės nuosavybės 

teises, jeigu tokie apribojimai viršija tai, 

kas, pagal protingumo principą, 



 

PR\1098581LT.doc 13/35 PE585.465v01-00 

 LT 

reikalinga apsaugoti būtent šioms teisėms; 

 _________________ 

 1a 2011 m. spalio 4 d. Teisingumo Teismo 

sprendimas Football Association Premier 

League ir kiti, C-403/08 ir C-429/08, 

ECLI:EU:C:2011 :631. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) todėl šiuo reglamentu siekiama 

pritaikyti teisinę sistemą taip, kad būtų 

užtikrinta, kad teisių licencijavimas 

nekliudytų internetinių turinio paslaugų 

tarpvalstybiniam perkeliamumui 

Sąjungoje ir kad būtų galima užtikrinti šį 

perkeliamumą; 

(12) todėl šiuo reglamentu siekiama 

pritaikyti autorių ir gretutinių teisių 

sistemą, siekiant suformuoti bendrą 

požiūrį į internetinių turinio paslaugų 

teikimą abonentams, laikinai esantiems 

kitoje valstybėje narėje nei jų 

gyvenamosios vietos valstybė narė. 

Tarpvalstybinio perkeliamumo sąvoka 

turėtų būti aiškiai atskirta nuo 

tarpvalstybinės prieigos sąvokos, kuri 

jokiu būdu nepatenka į šio reglamento 

taikymo sritį; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) šis reglamentas turėtų būti taikomas 

internetinėms turinio paslaugoms, 

teikiamoms už piniginį užmokestį. Tokių 

paslaugų teikėjai gali nustatyti savo 

abonentų gyvenamosios vietos valstybę 

narę. Teisė naudotis internetine turinio 

(16) šis reglamentas turėtų būti taikomas 

internetinėms turinio paslaugoms, 

teikiamoms už piniginį užmokestį. Tokių 

paslaugų teikėjai gali nustatyti savo 

abonentų gyvenamosios vietos valstybę 

narę. Teisė naudotis internetine turinio 
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paslauga turėtų būti laikoma įgyta už 

piniginį užmokestį, nepriklausomai nuo to, 

ar toks mokėjimas atliekamas tiesiogiai 

internetinių turinio paslaugų teikėjui, ar 

kitai šaliai, pavyzdžiui, paslaugų teikėjui, 

siūlančiam paslaugų paketą, kurį sudaro 

telekomunikacijų paslauga ir kito teikėjo 

teikiama internetinė turinio paslauga; 

paslauga turėtų būti laikoma įgyta už 

piniginį užmokestį, nepriklausomai nuo to, 

ar toks mokėjimas atliekamas tiesiogiai 

internetinių turinio paslaugų teikėjui, ar 

kitai šaliai, pavyzdžiui, paslaugų teikėjui, 

siūlančiam paslaugų paketą, kurį sudaro 

telekomunikacijų paslauga ir kito teikėjo 

teikiama internetinė turinio paslauga. Dėl 

privalomo mokesčio už viešąsias 

transliavimo paslaugas tokios paslaugos 

negali būti prilyginamos mokamoms 

internetinėms turinio paslaugoms; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) internetinės turinio paslaugos, 

teikiamos nemokamai, taip pat patenka į 

šio reglamento taikymo sritį, jeigu jų 

teikėjai nustato savo abonentų 
gyvenamosios vietos valstybę narę. Šis 

reglamentas neturėtų būti taikomas 

internetinėms turinio paslaugoms, kurios 

teikiamos nemokamai ir kurių teikėjai 

nenustato savo abonentų gyvenamosios 

vietos valstybės narės, nes jas įtraukus iš 

esmės pasikeistų šių paslaugų teikimo 

būdas ir dėl to atsirastų neproporcingų 

išlaidų. Nustatant vartotojo gyvenamosios 

vietos valstybę narę turėtų būti remiamasi 

informacija, kaip antai licencijos 

mokesčio už kitas paslaugas, teikiamas 

gyvenamosios vietos valstybėje narėje, 

mokėjimu, sutartimi dėl interneto arba 

telefono ryšio, IP adresu ar kitu tapatumo 

nustatymo būdu, jei juo paslaugų teikėjas 

gali patikimai nustatyti savo abonentų 

gyvenamosios vietos valstybę narę; 

(17) dauguma nemokamai teikiamų 

internetinių turinio paslaugų teikėjų šiuo 

metu pakankamai užtikrintai nenustato jų 

naudotojų gyvenamosios vietos valstybės 

narės, nes reikalaujamos tikrinimo 

priemonės paprastai neatitinka jų 

paslaugų teikimo būdų. Tačiau kai kurie 

šių paslaugų teikėjai jau diegia arba 

rengiasi diegti patikimas jų naudotojų 
gyvenamosios vietos valstybės narės 

nustatymo priemones. Siekiant sustiprinti 

šią tendenciją, apsaugoti vartotojo 

interesus ir nepakenkti paslaugų 

teikėjams, turintiems ribotas technines ir 

finansinės priemones, turėtų būti 

numatyta galimybė į šio reglamento 

taikymo sritį įtraukti nemokamai 

teikiamas internetines turinio paslaugas, 

jeigu jų teikėjai įvykdys šio reglamento 3 

straipsnyje nustatytus abonentų 

gyvenamosios vietos valstybės narės 

nustatymo reikalavimus. Jei tokių 

paslaugų teikėjai pasinaudotų tokia 

galimybe, jie privalėtų laikytis šio 

reglamento nuostatų, taikomų 
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internetinių turinio paslaugų, kurios 

teikiamos už piniginį užmokestį, 

teikėjams. Be to, paslaugų teikėjai turėtų 

turėti galimybę pasilikti teisę numatyti 

tinkamas naudotojų bei teisių turėtojų 

informavimo priemones, kad su šiomis 

paslaugomis susijusių intelektinės 

nuosavybės teisių turėtojams būtų 

užtikrinta aukšto lygio apsauga; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) siekiant užtikrinti internetinių 

turinio paslaugų tarpvalstybinį 

perkeliamumą būtina reikalauti, kad 

internetinių paslaugų teikėjai suteiktų savo 

abonentams galimybę naudotis paslauga 

laikino buvimo valstybėje narėje, suteikiant 

jiems prieigą prie to paties turinio, 

galimybę naudotis tokiais pačiais 

prietaisais, tokiu pačiu jų skaičiumi ir 

tokiomis pačiomis funkcijomis, kaip 

siūloma jų gyvenamosios vietos valstybėje 

narėje. Šis įpareigojimas yra privalomas, 

todėl šalys negali jo netaikyti, nukrypti nuo 

jo arba pakeisti jo poveikį. Bet kokie 

paslaugų teikėjo veiksmai, dėl kurių būtų 

užkirstas kelias abonentui gauti prieigą prie 

paslaugos arba ja naudotis laikinai esant 

kitoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, 

paslaugų funkcijų arba jų teikimo kokybės 

apribojimai, reikštų, kad apeinamas 

įpareigojimas užtikrinti internetinių turinio 

paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą ir 

todėl prieštarautų šiam reglamentui; 

(18) siekiant užtikrinti internetinių 

turinio paslaugų tarpvalstybinį 

perkeliamumą būtina reikalauti, kad 

internetinių paslaugų teikėjai suteiktų savo 

abonentams galimybę naudotis paslauga 

laikino buvimo valstybėje narėje, suteikiant 

jiems prieigą prie to paties turinio, 

galimybę naudotis tokiais pačiais 

prietaisais, tokiu pačiu jų skaičiumi ir 

tokiomis pačiomis funkcijomis, kaip 

siūloma jų gyvenamosios vietos valstybėje 

narėje. Šis įpareigojimas yra privalomas, 

todėl šalys negali jo netaikyti, nukrypti nuo 

jo arba pakeisti jo poveikį. Bet kokie 

paslaugų teikėjo veiksmai, dėl kurių būtų 

užkirstas kelias abonentui gauti prieigą prie 

paslaugos arba ja naudotis laikinai esant 

kitoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, 

paslaugų funkcijų arba jų teikimo kokybės 

apribojimai, reikštų, kad apeinamas 

įpareigojimas užtikrinti internetinių turinio 

paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą ir 

todėl prieštarautų šiam reglamentui. 

Tačiau dėl šios nuostatos internetinių 

turinio paslaugų teikėjams neturėtų būti 

trukdoma tęsti informavimo veiklos 

siekiant kovoti su neteisėta prieiga prie 

internetinių turinio paslaugų, neteisėtu jų 
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naudojimu arba teikiant šias paslaugas 

platinto turinio intelektinės nuosavybės 

teisių pažeidimais; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) reikalaujant, kad internetinės 

turinio paslaugos abonentams, laikinai 

esantiems kitose valstybėse narėse nei jų 

gyvenamosios vietos valstybė narė, būtų 

teikiamos tokios pačios kokybės kaip ir 

gyvenamosios vietos valstybėje narėje, 

paslaugų teikėjai, taigi ir abonentai, galėtų 

patirti didelių išlaidų. Todėl šiuo 

reglamentu netikslinga reikalauti, kad 

internetinės turinio paslaugos teikėjas 

imtųsi priemonių didesnei tokių paslaugų 

teikimo kokybei, nei ta, kuri gali būti 

suteikta per abonento, laikinai esančio 

kitoje valstybėje narėje, pasirinktą vietinę 

interneto prieigą, užtikrinti. Tokiais 

atvejais paslaugos teikėjas neatsako už 

žemesnę jos teikimo kokybę. Nepaisant to, 

jei paslaugos teikėjas aiškiai sutinka 

užtikrinti abonentams tam tikro lygio 

paslaugos teikimo kokybę tuo metu, kai jie 

laikinai bus kitose valstybėse narėse, jis 

privalo laikytis tokio susitarimo; 

(19) reikalaujant, kad internetinės 

turinio paslaugos abonentams, laikinai 

esantiems kitose valstybėse narėse nei jų 

gyvenamosios vietos valstybė narė, būtų 

teikiamos tokios pačios kokybės kaip ir 

gyvenamosios vietos valstybėje narėje, 

paslaugų teikėjai, taigi ir abonentai, galėtų 

patirti didelių išlaidų. Todėl šiuo 

reglamentu netikslinga reikalauti, kad 

mokamos internetinės turinio paslaugos 

teikėjas imtųsi priemonių didesnei tokių 

paslaugų teikimo kokybei, nei ta, kuri gali 

būti suteikta per abonento, laikinai esančio 

kitoje valstybėje narėje, pasirinktą vietinę 

interneto prieigą, užtikrinti. Tokiais 

atvejais paslaugos teikėjas neatsako už 

žemesnę jos teikimo kokybę. Nepaisant to, 

jei paslaugos teikėjas aiškiai sutinka 

užtikrinti abonentams tam tikro lygio 

paslaugos teikimo kokybę tuo metu, kai jie 

laikinai bus kitose valstybėse narėse, jis 

privalo laikytis tokio susitarimo. 

Internetinių turinio paslaugų teikėjai 

turėtų įsitikinti, kad jų abonentai būtų 

tinkamai informuojami apie naudojimosi 

internetinėmis turinio paslaugomis 

sąlygas valstybėje narėje, kuri nėra jų 

gyvenamosios vietos valstybė narė, visų 

pirma dėl to, kad šios sąlygos gali skirtis 

nuo jų gyvenamosios vietos valstybėje 

narėje taikomų sąlygų; 

Or. fr 
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Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) siekiant užtikrinti, kad internetinių 

turinio paslaugų teikėjai laikytųsi 

įpareigojimo užtikrinti savo paslaugų 

tarpvalstybinį perkeliamumą neįgydami 

atitinkamų teisių kitoje valstybėje narėje, 

būtina nustatyti, kad tie paslaugų teikėjai, 

kurie teisėtai teikia perkeliamas 

internetines turinio paslaugas abonentų 

gyvenamosios vietos valstybėje narėje, 
visada turi teisę teikti jiems tokias 

paslaugas kai jie laikinai yra kitoje 

valstybėje narėje. Tai turėtų būti pasiekta 

taikant nuostatą, jog laikoma, kad tokia 

internetinė turinio paslauga teikiama, 

prieiga prie jos užtikrinama ir ji naudojama 

abonento gyvenamosios vietos valstybėje 

narėje; 

(20) siekiant užtikrinti, kad už atlygį 

teikiamų internetinių turinio paslaugų 

teikėjai ir į šio reglamento taikymo sritį 

nusprendę įsitraukti nemokamų 

internetinių turinio paslaugų teikėjai 

laikytųsi įpareigojimo užtikrinti savo 

paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą 

neįgydami atitinkamų teisių kitoje 

valstybėje narėje, būtina nustatyti, kad tie 

paslaugų teikėjai visada turi teisę teikti 

jiems tokias paslaugas kai jie laikinai yra 

kitoje valstybėje narėje. Tai turėtų būti 

pasiekta taikant nuostatą, jog, pagal šį 

reglamentą, laikoma, kad tokia internetinė 

turinio paslauga teikiama, prieiga prie jos 

užtikrinama ir ji naudojama abonento 

gyvenamosios vietos valstybėje narėje. 

Šiuo reglamentu, ypač teisiniu 

mechanizmu, kuriuo lokalizuojamas 

internetinės turinio paslaugos teikimas, 

prieiga prie jos ir naudojamasis ja 

abonento gyvenamosios vietos valstybėje 

narėje, paslaugų teikėjui neturėtų būti 

užkertamas kelias laikinai kitoje 

valstybėje narėje esančiam savo 

abonentui teikti internetinę turinio 

paslaugą, kurią paslaugų teikėjas teisėtai 

teikia toje valstybėje narėje. Tačiau 

svarbu nurodyti, kad šis teisinis 

mechanizmas turėtų būti taikomas tiktai 

siekiant skatinti internetinių turinio 

paslaugų perkeliamumą; 

Or. fr 
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Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) paslaugų teikėjai neturėtų būti 

atsakingi už bet kokių sutartinių nuostatų, 

kurios prieštarauja šiai prievolei leisti savo 

abonentams naudotis paslauga jų laikino 

buvimo valstybėje narėje metu, pažeidimą. 

Todėl sutartinės nuostatos, kuriomis 

siekiama uždrausti arba apriboti 

internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį 

perkeliamumą, neturi teisinės galios; 

(22) mokamų internetinio turinio 

paslaugų teikėjai neturėtų būti atsakingi už 

bet kokių sutartinių nuostatų, kurios 

prieštarauja šiai prievolei leisti savo 

abonentams naudotis paslauga jų laikino 

buvimo valstybėje narėje metu, pažeidimą. 

Todėl sutartinės nuostatos, kuriomis 

siekiama uždrausti arba apriboti 

internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį 

perkeliamumą, neturi teisinės galios. 

Internetinių turinio paslaugų teikėjams ir 

teisių turėtojams neturėtų būti leidžiama 

išvengti šio reglamento taikymo, 

pasirenkant galimybę savitarpio sutartims 

taikyti Sąjungai nepriklausančios šalies 

teisę. Tokia pat nuostata turėtų galioti 

internetinių turinio paslaugų teikėjų 

sutartims su abonentais; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (22a) šiame reglamente apibrėžiama 

keletas jo taikymui reikalingų sąvokų, 

įskaitant gyvenamosios vietos valstybės 

narės sąvoką. Gyvenamosios vietos 

valstybė narė turėtų būti nustatoma 

atsižvelgiant į šio reglamento tikslus bei 

būtinybę užtikrinti vienodą jo taikymą 

Sąjungoje. Vertinant dabartines ir 

būsimas su internetinėmis turinio 

paslaugomis susijusias priemones, dėl 

sprendimo užtikrinti laikinai kitoje 

valstybėje narėje esantiems abonentams 
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teikiamų paslaugų perkeliamumą į 

sutartis neturėtų būti įtraukiamos 

specialios sąlygos; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, 

kad jų abonentai būtų tinkamai 

informuojami apie sąlygas naudotis 

internetinėmis turinio paslaugomis kitose 

valstybėse narėse nei abonentų 

gyvenamosios vietos valstybė narė. Šiuo 

reglamentu teisių turėtojams sudaromos 

sąlygos reikalauti, kad paslaugų teikėjas 

imtųsi veiksmingų priemonių patikrinti, 

ar internetinė turinio paslauga teikiama 

laikantis šio reglamento. Tačiau būtina 

užtikrinti, kad priemonės, kurių 

reikalaujama imtis, būtų pagrįstos ir 

neviršytų to, kas būtina šiam tikslui 

pasiekti. Būtinos techninės ir 

organizacinės priemonės gali būti, pvz., 

IP adreso tikrinimas tam tikrais 

intervalais užuot nuolat stebėjus buvimo 

vietą, skaidrios informacijos apie 

tikrinimui taikytus metodus ir jo tikslus 

teikimas ir tinkamos saugumo priemonės. 

Atsižvelgiant į tai, kad tikrinimo tikslu 

svarbu ne vieta, o kurioje valstybėje 

narėje abonentas turi prieigą prie 

paslaugos, tikslios vietos duomenys šiuo 

tikslu neturėtų būti renkami ir tvarkomi. 

Be to, kai paslauga gali būti teikiama vien 

nustačius abonento tapatumą, neturėtų 

būti reikalaujama nustatyti jo tapatybės; 

(23) paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, 

kad jų abonentai būtų tinkamai 

informuojami apie sąlygas naudotis 

internetinėmis turinio paslaugomis kitose 

valstybėse narėse nei abonentų 

gyvenamosios vietos valstybė narė. Šiuo 

reglamentu mokamų internetinių turinio 

paslaugų, kurios teikiamos abonentams, 

laikinai esantiems kitoje valstybėje narėje 

nei jų gyvenamosios vietos valstybė narė, 

teikėjai turėtų būti įpareigojami naudotis 

veiksmingomis priemonėmis, kad 

nustatytų savo abonentų gyvenamosios 

vietos valstybę narę. Paslaugų teikėjai 

turėtų vadovautis solidžiais, patikimais ir 

nenuginčijamais kriterijais. Priemonės, 

kurių reikalaujama imtis, turėtų būti 

pagrįstos ir neviršyti to, kas būtina 

siekiant nustatyti abonento gyvenamosios 

vietos valstybę narę; 

Or. fr 
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Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (23a) todėl internetinių turinio paslaugų 

teikėjai turėtų vadovautis šiame 

reglamente išdėstytais tikrinimo 

kriterijais. Sudarant jų sąrašą siekiama 

jiems užtikrinti taikytinų tikrinimo 

kriterijų teisinį tikrumą. Todėl reikia kuo 

tinkamiau pritaikyti nuolatinės 

gyvenamosios vietos tam tikroje valstybėje 

narėje, kurioje teikiama atitinkama 

internetinio turinio paslauga, nustatymo 

kriterijus. Pagal šį reglamentą abonentas 

negali deklaruoti nuolatinės 

gyvenamosios vietos daugiau nei vienoje 

valstybėje narėje. Internetinių turinio 

paslaugų teikėjas turėtų turėti teisę, tais 

atvejais, kai jam kyla pagrįstų abejonių 

dėl abonemento nuolatinės gyvenamosios 

vietos, atlikti atsitiktinius patikrinimus 

arba prašyti abonento savanoriškai 

suteikti papildomos informacijos ar 

papildomų įrodymų. Pagal antrąją 

prielaidą, jeigu abonentas atsisakytų 

paklusti šiems prašymams, internetinių 

turinio paslaugų teikėjas turėtų turėti 

teisę nesuteikti jam prieigos prie 

tarpvalstybinio paslaugų perkeliamumo; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (23b) vienu tikrinimo kriterijų galėtų 

būti laikomas atsitiktinis IP adreso 

tikrinimas, jeigu dėl tokio tikrinimo 

nesinaudojama tikslios abonento 



 

PR\1098581LT.doc 21/35 PE585.465v01-00 

 LT 

geolokalizacijos priemonėmis, t. y., ne 

nustatoma tiksli jo geografinė padėtis, o 

paprasčiausiai įspėjama apie abonento 

pakartotinį naudojimąsi internetinėmis 

turinio paslaugomis ne jo gyvenamojoje 

valstybėje narėje. Tokia kontrolė 

neišvengiamai turėtų atitikti Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvų 

95/46/EB1a ir 2002/58/EB 1b nuostatas; 

 __________________ 

 1a 1995 m. spalio 24 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo (OL L 281, 

1995 11 23, p. 31). 

 1b2002 m. liepos 12 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2002/58/EB dėl asmens duomenų 

tvarkymo ir privatumo apsaugos 

elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva 

dėl privatumo ir elektroninių ryšių), 

OL L 201, 2002 7 31, p. 37). 

Or. fr 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) šiame reglamente laikomasi 

pagrindinių teisių ir principų, pripažintų 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijoje. Taigi, šis reglamentas turėtų būti 

aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas 

teises ir principus, visų pirma teisę į 

privatų ir šeimos gyvenimą, teisę į asmens 

duomenų apsaugą, saviraiškos laisvę ir 

laisvę užsiimti verslu. Tvarkant bet kokius 

asmens duomenis pagal šį reglamentą 

turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės, 

įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą 

ir teisę į asmens duomenų apsaugą pagal 

(24) šiame reglamente laikomasi 

pagrindinių teisių ir principų, pripažintų 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijoje. Taigi, šis reglamentas turėtų būti 

aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas 

teises ir principus, visų pirma teisę į 

privatų ir šeimos gyvenimą, teisę į asmens 

duomenų apsaugą, saviraiškos laisvę ir 

laisvę užsiimti verslu bei nuosavybės, 

įskaitant intelektinę nuosavybę, teisę. 

Tvarkant bet kokius asmens duomenis 

pagal šį reglamentą turėtų būti gerbiamos 

pagrindinės teisės, įskaitant teisę į privatų 
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Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijos 7 ir 8 straipsnius ir jie turi būti 

tvarkomi laikantis direktyvų 95/46/EB27 ir 

2002/58/EB28. Visų pirma paslaugų teikėjai 

turi užtikrinti, kad bet koks asmens 

duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą 

turi būti būtinas ir proporcingas siekiant 

atitinkamo tikslo; 

ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens 

duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 

straipsnius ir jie turi būti tvarkomi laikantis 

direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB. Visų 

pirma paslaugų teikėjai turi užtikrinti, kad 

bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal 

šį reglamentą turi būti būtinas ir 

proporcingas siekiant atitinkamo tikslo; 

Reikalingoms techninėms ir 

organizacinėms priemonėms galėtų būti 

priskiriamas skaidrios informacijos 

teikimas abonentams apie metodus, 

naudojamus patikrinimui atlikti, jo tikslą 

ir reikalingas saugos priemones; 

__________________  

27 1995 m. spalio 24 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo, OL L 281, 1995 11 23, 

p. 31. 

 

28 2002 m. liepos 12 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2002/58/EB dėl asmens duomenų 

tvarkymo ir privatumo apsaugos 

elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva 

dėl privatumo ir elektroninių ryšių), 

OL L 201, 2002 7 31, p. 37, iš dalies 

pakeista direktyvomis 2006/24/EB ir 

2009/136/EB. 

 

Or. fr 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) sutartys, pagal kurias 

licencijuojamas turinys, paprastai 

sudaromos gana ilgam laikotarpiui. Todėl, 

siekiant užtikrinti, kad visi Sąjungoje 

gyvenantys vartotojai galėtų laiku naudotis 

(26) sutartys, pagal kurias 

licencijuojamas turinys, paprastai 

sudaromos gana ilgam laikotarpiui. Todėl, 

siekiant užtikrinti, kad visi Sąjungoje 

gyvenantys vartotojai galėtų laiku naudotis 
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internetinių turinio paslaugų 

tarpvalstybiniu perkeliamumu vienodomis 

sąlygomis ir be nepagrįsto delsimo, šis 

reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 

sutartims ir teisėms, sudarytoms ir įgytoms 

iki jo taikymo pradžios dienos, jei jos yra 

svarbios internetinių turinio paslaugų, 

teikiamų po tos dienos, tarpvalstybiniam 

perkeliamumui. Tai taip pat yra būtina 

siekiant užtikrinti vienodas sąlygas vidaus 

rinkoje veikiantiems paslaugų teikėjams, 

sudarant sąlygas paslaugų teikėjams, kurie 

sudarė sutartis su teisių turėtojais ilgam 

laikotarpiui, užtikrinti savo abonentams 

paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą 

nepriklausomai nuo paslaugų teikėjo 

galimybės pervarstyti tokias sutartis. Be to, 

šia nuostata turėtų būti užtikrinta, kad kai 

paslaugų teikėjai imasi priemonių, kurios 

būtinos tarpvalstybiniam jų paslaugų 

perkeliamumui, jie galėtų pasiūlyti viso 

savo internetinio turinio perkeliamumą. 

Galiausiai ja taip pat turėtų būti sudarytos 

sąlygos teisių turėtojams išvengti esamų 

licencijavimo sutarčių persvarstymo, kad 

paslaugų teikėjai galėtų siūlyti 

tarpvalstybinį paslaugų perkeliamumą; 

internetinių turinio paslaugų 

tarpvalstybiniu perkeliamumu vienodomis 

sąlygomis ir be nepagrįsto delsimo, šis 

reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 

sutartims ir teisėms, sudarytoms ir įgytoms 

iki jo taikymo pradžios dienos, jei jos yra 

svarbios internetinių turinio paslaugų, 

teikiamų po tos dienos, tarpvalstybiniam 

perkeliamumui. Tai taip pat yra būtina 

siekiant užtikrinti vienodas sąlygas vidaus 

rinkoje veikiantiems paslaugų teikėjams, 

sudarant sąlygas paslaugų teikėjams, kurie 

sudarė sutartis su teisių turėtojais ilgam 

laikotarpiui, užtikrinti savo abonentams 

paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą 

nepriklausomai nuo paslaugų teikėjo 

galimybės pervarstyti tokias sutartis. Be to, 

šia nuostata turėtų būti užtikrinta, kad kai 

paslaugų teikėjai imasi priemonių, kurios 

būtinos tarpvalstybiniam jų paslaugų 

perkeliamumui, jie galėtų pasiūlyti viso 

savo internetinio turinio perkeliamumą. 

Galiausiai ja taip pat turėtų būti sudarytos 

sąlygos teisių turėtojams išvengti esamų 

licencijavimo sutarčių persvarstymo, kad 

paslaugų teikėjai galėtų siūlyti 

tarpvalstybinį paslaugų perkeliamumą. Dėl 

internetinių turinio paslaugų paketų, 

kuriuos sudaro elektroninių ryšių 

paslauga ir internetinė turinio paslauga, 

naudojimo sąlygų pasikeitimo prisitaikius 

prie šiame reglamente nustatytų kriterijų 

abonentai neturėtų įgyti teisės nutraukti 

sutartį; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (29a) Sąjunga privalo vykdyti 

įsipareigojimus, įvardytus tarptautinėse 

sutartyse dėl autorių teisių ir gretutinių 
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teisių apsaugos, būtent 1886 m. rugsėjo 

9 d. Berno konvenciją dėl literatūros ir 

meno kūrinių apsaugos, pastarąjį kartą iš 

dalies pakeistą 1979 m. rugsėjo 28 d., ir 

Pasaulinės intelektinės nuosavybės 

organizacijos (PINO) autorių teisių 

sutartį bei PINO atlikimų ir fonogramų 

sutartį, sudarytas 1996 m. gruodžio 20 d. 

Ženevoje. Todėl šio reglamento 4 

straipsnyje apibrėžta teisinė fikcija turėtų 

būti taikoma tik konkrečiu perkeliamumo 

atveju; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šiuo reglamentu nustatomas bendras 

metodas, kuriuo užtikrinama, kad 

Sąjungoje internetinių turinio paslaugų 

abonentai, būdami valstybėje narėje 

laikinai, galėtų naudotis prieiga prie tų 

paslaugų ir tomis paslaugomis. 

Šiuo reglamentu Sąjungoje nustatomas 

bendras metodas, kuriuo užtikrinama, kad 

savo gyvenamosios vietos valstybėje 

narėje užsakytų internetinių turinio 

paslaugų abonentai, būdami kitoje 

valstybėje narėje laikinai, galėtų naudotis 

prieiga prie tų paslaugų ir tomis 

paslaugomis, jeigu gyvenamosios vietos 

valstybėje narėje bus iš tikrųjų iš anksto 

atliktas tapatumo nustatymas ir 

patikrinimas. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) gyvenamosios vietos valstybė narė 

– valstybė narė, kurioje abonentas nuolat 

c) gyvenamosios vietos valstybė 

narė – valstybė narė, kurioje abonentas iš 
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gyvena; tikrųjų nuolat gyvena ir į kurią reguliariai 

sugrįžta; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) laikinas buvimas – abonento 

buvimas ne savo gyvenamosios vietos, o 

kitoje valstybėje narėje; 

d) laikinas buvimas – abonento 

laikinas buvimas ne savo gyvenamosios 

vietos, o kitoje valstybėje narėje; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio e punkto 1 papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) internetinė turinio paslauga – 

paslauga, apibrėžta Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 56 ir 57 straipsniuose, 

kurią paslaugos teikėjas teisėtai teikia 

internetu gyvenamosios vietos valstybėje 

narėje užtikrindamas jos perkeliamumą ir 

kuri yra audiovizualinės žiniasklaidos 

paslauga, apibrėžta Direktyvoje 

2010/13/ES, arba paslauga, kurios 

pagrindinė savybė yra prieigos prie 

kūrinių, kitų saugomų objektų arba 

transliuojančiųjų organizacijų transliacijų 

teikimas tiek linijiniu būdu, tiek pagal 

pareikalavimą;  

e) internetinė turinio paslauga – 

paslauga, apibrėžta Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 56 ir 57 straipsniuose, 

kurią paslaugos teikėjas teisėtai teikia 

internetu abonentui jo gyvenamosios 

vietos valstybėje narėje užtikrindamas jos 

perkeliamumą ir kuri yra audiovizualinės 

žiniasklaidos paslauga, apibrėžta 

Direktyvoje 2010/13/ES, arba paslauga, 

kurios pagrindinė savybė yra prieigos prie 

kūrinių, kitų saugomų objektų arba 

transliuojančiųjų organizacijų transliacijų 

teikimas abonentui sutartomis sąlygomis, 

tiek linijiniu būdu, tiek pagal 

pareikalavimą; 

ši paslauga sutartomis sąlygomis 

abonentui teikiama: 

 

Or. fr 
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Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio e punkto 2 papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) nemokamai, su sąlyga, kad 

paslaugų teikėjas patikimai nustato jo 

gyvenamosios vietos valstybę narę; 

2) nemokamai, su sąlyga, kad 

paslaugų teikėjas yra nusprendęs taikyti 

abonento gyvenamosios vietos valstybės 

narės nustatymo priemones pagal 3a ir 3b 

straipsnius; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Internetinės turinio paslaugos 

teikėjas suteikia abonentui galimybę 

naudotis prieiga prie internetinių turinio 

paslaugų ir tomis paslaugomis jam laikinai 

būnant valstybėje narėje. 

1. Už atlygį teikiamos internetinės turinio 

paslaugos teikėjas už mokestį suteikia 

abonentui galimybę naudotis prieiga prie 

internetinių turinio paslaugų ir tomis 

paslaugomis jam laikinai būnant valstybėje 

narėje. 

Or. fr 

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo prancūziškos versijos numeravimą.) 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) Internetinės turinio paslaugos 

teikėjas informuoja abonentą apie 

internetinės turinio paslaugos, teikiamos 

3. Internetinės turinio paslaugos teikėjas 

informuoja abonentą apie galimus 

internetinės turinio paslaugos, teikiamos 
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pagal 1 dalį, teikimo kokybę. pagal 1 dalį, teikimo kokybės pokyčius. 

Or. fr 

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo prancūziškos versijos numeravimą.) 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Internetinės turinio paslaugos 

teikėjas negali riboti 3 straipsnio 1 dalyje 

apibūdinto paslaugų perkeliamumo, 

taikydamas jį tik tam tikroms 

technologijoms ar specifinėms 

priemonėms. 

Or. fr 

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo prancūziškos versijos numeravimą.) 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 3 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3b. Vadovaujantis šiuo reglamentu, 

negali būti taikomos sutarčių sąlygos, 

kuriomis siekiama uždrausti ar apriboti 

internetinių turinio paslaugų 

perkeliamumą. 

Or. fr 

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo prancūziškos versijos numeravimą.) 
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Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a straipsnis 

 Nemokamai teikiamų internetinių turinio 

paslaugų tarpvalstybinis perkeliamumas  

 1.  Nemokamai teikiamos internetinės 

turinio paslaugos teikėjas gali nuspręsti 

leisti jos naudotojams, laikinai esantiems 

kitoje valstybėje narėje nei gyvenamosios 

vietos valstybė narė, naudotis tokia 

internetine turinio paslauga, jeigu jie 

pagal 3b straipsnio nuostatas laikysis 

naudotojų gyvenamosios valstybės narės 

nustatymui taikomų techninių 

reikalavimų. 

 2.  Jeigu tam tikros nemokamos 

internetinės turinio paslaugos teikėjas 

nusprendžia paslaugą teikti pagal 1 dalies 

nuostatas, prieš pradėdamas iš tikrųjų 

teikti paslaugą, jis apie tai informuoja 

paslaugos naudotojus bei teisių turėtojus. 

 3.  Jeigu tam tikros nemokamos 

internetinės turinio paslaugos teikėjas 

nusprendžia internetinę turinio paslaugą 

teikti pagal 1 dalies nuostatas, jam 

taikomas šis reglamentas. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3b straipsnis 

 Nustatymo priemonės 

 1.  Už atlygį teikiamų internetinių 

turinio paslaugų teikėjai ir nemokamai 
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teikiamų internetinių turinio paslaugų 

teikėjai, nusprendę paslaugą teikti pagal 

3a straipsnį, naudoja veiksmingas savo 

abonentų gyvenamosios valstybės narės 

nustatymo priemones. Šios priemonės yra 

pagrįstos ir neviršija to, kas būtina šiam 

tikslui pasiekti. 

 2.  Siekdamas įvykdyti 1 dalyje 

nurodytą pareigą, internetinių turinio 

paslaugų teikėjas atsižvelgia į du iš toliau 

išvardytų nustatymo kriterijų: 

 a)  asmens tapatybės kortelę, 

elektroninę asmens tapatybės kortelę ar 

bet kokį kitą galiojantį dokumentą, 

patvirtinantį abonento gyvenamąją 

valstybę narę; 

 b)  banko duomenis, kaip antai 

abonento banko sąskaitą, kredito arba 

debeto kortelę jo gyvenamojoje valstybėje 

narėje; 

 c)  vietą, kurioje įrengtas priedėlis 

arba bet koks panašus įrenginys, kuriuo 

abonentas naudojasi prieigai prie 

atitinkamų internetinių turinio paslaugų 

gauti; 

 d)  interneto ar telefono ryšio tiekimo 

sutartį arba bet kokią panašią sutartį, 

siejančią abonentą su tam tikra valstybe 

nare; 

 e)  tai, kad abonentas moka licencijos 

mokestį už kitas valstybėje narėje 

teikiamas paslaugas, pvz., visuomeniniam 

transliuotojui; 

 f)  periodinį IP adreso patikrinimą 

arba valstybės narės nustatymą kitomis 

geolokalizacijos priemonėmis; 

 g)  vietos ir (arba) „pagalvės“ 

mokesčių mokėjimu, jeigu informacija 

apie tai yra viešai prieinama; 

 h)  bet kokį kitą nustatymo kriterijų, 

kuriuo suteikiamas toks pat saugumas, 

kaip ir ankstesniais kriterijais, dėl kurių 

internetinių turinio paslaugų teikėjas 

buvo sudaręs išankstinį susitarimą su 

teisių turėtojais, ir dėl kurio galiojanti 
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sutartis nekvestionuojama. 

 3.  Internetinių turinio paslaugų 

teikėjas įgaliojamas prašyti abonento 

savanoriškai suteikti informaciją, 

reikalingą jo gyvenamosios vietos 

valstybei narei patikrinti. Jeigu abonentas 

nusprendžia nesuteikti informacijos, 

kurios internetinių turinio paslaugų 

teikėjas prašo siekdamas nustatyti jo 

gyvenamosios vietos valstybę narę, 

pastarasis turi teisę nesuteikti jam 3 

straipsnio 1 dalyje numatytos paslaugų 

perkeliamumo galimybės, jeigu, 

vadovaudamasis 3b straipsnio 2 dalyje 

nurodytais kriterijais, negali nustatyti 

abonento gyvenamosios vietos valstybės 

narės. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Laikoma, taip pat taikant Direktyvą 

96/9/EB, Direktyvą 2001/29/EB, 

Direktyvą 2006/115/EB, Direktyvą 

2009/24 ir Direktyvą 2010/13/ES, kad 

pagal 3 straipsnio 1 dalį internetinė turinio 

paslauga abonentui teikiama ir abonentas 

naudojasi prieiga prie jos ir ta paslauga tik 

gyvenamosios vietos valstybėje narėje. 

Vien šio reglamento taikymo tikslais 

laikoma, kad pagal 3 straipsnio 1 dalį 

internetinė turinio paslauga laikinai kitoje 

valstybėje narėje nei gyvenamosios vietos 

valstybė narė esančiam abonentui teikiama 

ir tas abonentas naudojasi prieiga prie tos 

paslaugos ir ta paslauga tik gyvenamosios 

vietos valstybėje narėje. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) Visos sutartinės nuostatos, įskaitant 

susijusias su autorių teisių ir gretutinių 
teisių turėtojų santykiais, bet kokių kitų 

teisių, susijusių su internetinio turinio 

paslaugų turinio naudojimu, turėtojų ir 

paslaugų teikėjų santykiais, taip pat 

paslaugų teikėjų ir abonentų santykiais, 

kurios prieštarauja 3 straipsnio 1 daliai ir 4 

straipsniui, neturi teisinės galios. 

1. Jokios sutartinės nuostatos, 

įskaitant teisių turėtojų ir bet kokių teisių, 

susijusių su internetinėmis turinio 

paslaugomis, turėtojų ir internetinių 

turinio paslaugų teikėjų sutartis, taip pat 

paslaugų teikėjų ir abonentų sutartis, 

kurios prieštarauja 3 straipsnio 1 daliai ir 

3a bei 4 straipsniams, neturi teisinės 

galios. 

Or. fr 

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo prancūziškos versijos numeravimą.) 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) Nepaisant 1 dalies, autorių teisių 

ir gretutinių teisių turėtojai arba bet kokių 

kitų su internetinių turinio paslaugų 

turiniu susijusių teisių turėtojai gali 

reikalauti, kad paslaugų teikėjas imtųsi 

veiksmingų priemonių patikrinti, ar 

internetinė turinio paslauga teikiama 

pagal 3 straipsnio 1 dalį, su sąlyga, kad 

tokios priemonės, kurių reikalaujama 

imtis, yra pagrįstos ir neviršija to, kas 

būtina jų tikslui pasiekti. 

2. Šis reglamentas taikomas 

neatsižvelgiant į tai, kokios šalies teisė 

taikoma internetinių turinio paslaugų 

teikėjų sutartims su autorių teisių ar 

gretutinių teisių turėtojais, bet kokių 

teisių gauti prieigą prie internetinių 

turinio paslaugų arba jomis naudotis 

turėtojais ar internetinių turinio paslaugų 

teikėjų sutartims su jų abonentais. 

Or. fr 

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo prancūziškos versijos numeravimą.) 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Asmens duomenys pagal šį reglamentą 

tvarkomi, įskaitant visų pirma patikrinimų 

pagal 5 straipsnio 2 dalį tikslu, laikantis 

direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB. 

Asmens duomenys pagal šį reglamentą 

tvarkomi, įskaitant visų pirma patikrinimų 

pagal 3b straipsnį tikslu, laikantis 

direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šis reglamentas taikomas ir sutartims ir 

teisėms, sudarytoms ir įgytoms iki jo 

taikymo pradžios dienos, jei jos yra 

svarbios internetinio turinio paslaugos 

teikimui, prieigai prie jos ir naudojimuisi ja 

pagal 3 straipsnį po tos dienos. 

Šis reglamentas taikomas ir sutartims ir 

teisėms, sudarytoms ir įgytoms iki jo 

taikymo pradžios dienos, jei jos yra 

svarbios internetinės turinio paslaugos 

teikimui, prieigai prie jos ir naudojimuisi ja 

pagal 3 ir 3a straipsnius po tos dienos. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8)  Jis taikomas nuo [data: 6 mėnesiai 

po jo paskelbimo]. 

2.  Jis taikomas nuo … [12 mėnesių 

nuo šio reglamento paskelbimo]. 

Or. fr 

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo prancūziškos versijos numeravimą.) 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Komisijos pasiūlymu siekiama apibrėžti ir reglamentuoti internetinių turinio paslaugų 

perkeliamumą, kad teisėtai nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje narėje tokių paslaugų 

abonentines sutartis sudarę vartotojai jas gautų ir tuo metu, kai laikinai būna kitoje valstybėje 

narėje. 

 

Šiame pasiūlyme numatyta internetinių turinio paslaugų teikėjo pareiga užtikrinti savo 

abonentui paslaugų perkeliamumą vadovaujantis teisinės fikcijos principu. Taikant teisinės 

fikcijos principą, internetinių turinio paslaugų tarpvalstybiniu perkeliamumu nepažeidžiamas 

teritoriškumo principas ir nedaromas poveikis kitose valstybėse narėse galiojančioms autorių 

teisių taisyklėms. 

 

Šis reglamentas turi likti proporcingas internetinių turinio paslaugų rinkos padėčiai ir 

potencialių šių paslaugų vartotojų skaičiui – apie 5,7 proc. Europos vartotojų1.  

 

Pranešėjas mano, kad vartotojų prieiga prie internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio 

perkeliamumo užtikrinamas tinkamas vidaus rinkos veikimas, grindžiamas, inter alia, laisvu 

paslaugų ir asmenų judėjimu. 

 

Tačiau pranešėjas pabrėžia, kad šiuo reglamentu siekiama skatinti Europos kultūrų įvairovę ir 

kad jis jokiu būdu negali trukdyti nuolat finansuoti ES audiovizualinio ir kinematografijos 

sektoriaus, iš esmės grindžiamo teisių teritoriškumu. Dėl to šiuo reglamentu skatinama aiškiai 

atskirti paslaugų perkeliamumą ir tarpvalstybinę prieigą prie paslaugų, ir jis net neturi būti 

prilyginamas tam tikram tarpvalstybinės prieigos etapui. 

 

 

Taikymo sritis 

 

Pranešėjas primygtinai pabrėžia, kad reglamentas taikomas gyvenamosios vietos valstybėje 

narėje teisėtai teikiamoms internetinėms turinio paslaugoms. 

 

Jis pritaria Komisijos nuomonei, kad neturi būti nustatyta, kiek tiksliai dienų abonentas gali 

nuolat gyventi kitoje valstybėje narėje nei gyvenamosios vietos valstybė narė. Iš tikrųjų jis 

mano, kad šis reglamentas neturi būti suvaržytas vartotojui per sunkiai suvaldomų aplinkybių. 

Jeigu norima, kad šio reglamento nuostatomis pasinaudotų kuo daugiau europiečių, ilgesnį ar 

trumpesnį laiką Sąjungoje keliaujančių laisvalaikio, verslo ar studijų tikslais, jį taikyti turi būti 

paprasta.  

 

Tačiau pranešėjas mano, kad svarbiausia teksto dalis susijusi su išankstiniu, veiksmingu ir 

solidžiu gyvenamosios vietos valstybės narės tapatumo nustatymu, reikalingu tiek vengimo 

taikyti reglamentą prevencijos tikslais, tiek siekiant įsitikinti, kad abonentas vis dar palaiko 

nuolatinį ryšį su savo gyvenamąja vieta. 

 

                                                 
1 Impact Assessment (SWD(2015)270) of a Commission proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council to ensure the cross-border portability of online content services in the internal market 

(COM(2015) 627), p. 17. 
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Pranešėjas pasisako už tai, kad nemokamų internetinių turinio paslaugų teikėjai būtų pašalinti 

iš šio reglamento taikymo srities, nes mano, kad šiuo metu dauguma paslaugų teikėjų visiškai 

užtikrintai nenustato jų naudotojų gyvenamosios vietos valstybės narės, nors to reikalaujama 

pagal minėto reglamento nuostatas. 

 

Tačiau jis mano, kad reikia suteikti nemokamų internetinių turinio paslaugų teikėjams 

galimybę patekti į reglamento taikymo sritį, jeigu jie imsis visų reikalingų priemonių, kad 

būtų galima pagal 3 straipsnį nustatyti jų naudotojų gyvenamosios vietos valstybę narę. 

 

 

Apibrėžtys 

 

Pasiūlymas dėl reglamento grindžiamas dviem pagrindinėmis sąvokomis, kurias reikia 

apibrėžti: gyvenamosios vietos valstybės narės sąvoka ir laikino buvimo sąvoka. 

 

Gyvenamosios vietos valstybės narės sąvokos apibrėžtis yra viena esminių nuostatų. 

Pranešėjo požiūriu, gyvenamosios vietos valstybė narė yra valstybė narė, kurioje abonentas iš 

tikrųjų nuolat gyvena ir į kurią reguliariai sugrįžta. 

 

Laikinas buvimas ne gyvenamojoje šalyje yra teisinės fikcijos dalis. Taigi, tai yra laikinas 

buvimas ne savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje asmeniniais, profesiniais ar 

mokymosi tikslais. 

 

 

Gyvenamosios vietos valstybės narės nustatymas 

 

Gyvenamosios vietos valstybės narės patikrinimo kriterijai turi būti įtraukti į pusiau atvirą 

sąrašą. 

  

Šis kompromisas dar svarbesnis dėl to, kad juo remiantis suteikiamas teisinis tikrumas teisių 

turėtojams, o paslaugų teikėjams leidžiama pasirinkti kriterijus, kurie geriau atitiktų jų rinką, 

jeigu taikant šiuos kriterijus suteikiamas toks pat saugumo lygis, kaip ir taikant sąraše 

išvardytus kriterijus. 

 

Dėl to ateityje taip pat bus galima pritaikyti galimų nustatymo kriterijų inovacijų sąrašą. 

 

Galiausiai, pranešėjo nuomone, būtina, kad, nustatęs abonento gyvenamosios vietos valstybę 

narę, paslaugos teikėjas galėtų atsitiktine tvarka patikrinti jo IP adresą, kad nustatytų atvejus, 

kai jo teikiamomis internetinėmis turinio paslaugomis naudotasi kitoje valstybėje narėje nei 

abonento gyvenamosios vietos valstybė narė. 

 

 

 

 

Reglamento taikymas 

 

Pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymas taikyti reglamentą iki jo įgyvendinimo 

sudarytoms sutartims atgaline data yra sveikintinas. 
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Tačiau abonentų judėjimo, kuriuo grindžiamas paslaugų perkeliamumas, tikrinimo 

priemonėms įdiegti, kaip ir iki reglamento priėmimo pasirašytų sutarčių atitikčiai užtikrinti, 

turėtų būti skirtas ilgesnis nei šešių mėnesių laikotarpis. Dėl šios priežasties pranešėjas siūlo 

nustatyti dvylikos mėnesių laikotarpį iki reglamento taikymo pradžios. 

 

 


