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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komiteto nuomonės projekte didžiausias 
dėmesys skiriamas direktyvos 13 straipsniui ir atitinkamoms konstatuojamosioms dalims. 

Kadangi LIBE komitetas atsakingas už pagrindinių teisių ir laisvių apsaugą ir teisės aktus dėl 
asmens duomenų apsaugos, pripažįstamos Europos Sąjungos chartijoje, šiame nuomonės 
projekte atspindimas tikslas užtikrinti, kad visais sprendimais, kurie priimami šiuo teisiniu 
dokumentu, būtų paisoma Pagrindinių teisių chartijos. 

Nuomonės projekte pateikiami paaiškinimai apie tai, kuriuos informacijos visuomenės 
paslaugų teikėjus apima straipsnis. Informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, atliekantys 
viešo paskelbimo veiksmą ir aktyviai ir tiesiogiai dalyvaujantys leisdami naudotojams įkelti 
kūrinius ir juos teikti visuomenei bei skatinti juos jais naudotis, su teisių turėtojais sudaro 
susitarimus teikti licencijas. Šios straipsnio nuostatos netaikomos tiems, kurie teikia vien 
techninio, automatinio ir pasyvaus pobūdžio paslaugas. 13 straipsnyje taip pat pabrėžiama, 
kad paslaugų teikėjai, kuriems gali būti taikomas Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje 
numatytas atleidimas nuo atsakomybės, taip pat nepatenka į direktyvos taikymo sritį.

Siekiant įgyvendinti susitarimus teikti licenciją paslaugų teikėjai imasi tinkamų ir proporcingų 
priemonių. Technologijų neutralumo sumetimais ir atsižvelgiant į MVĮ ir pradedančiųjų 
įmonių technologines galimybes, nuomonės projekte kalbama apie tinkamas ir proporcingas 
priemones, nes tai yra platesnė sąvoka, kuri galėtų apimti technologijas ir (arba) kitas 
priemones. Tokiu požiūriu taip pat užtikrinamas technologinis neutralumas. Visomis 
taikomomis priemonėmis paisoma pagrindinių teisių ir Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio.

Siekiant įgyvendinti susitarimus teikti licencijas nuomonės projekte pabrėžiama, kad būtinas 
paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų bendradarbiavimas. Paaiškinamos tam tikros šio 
bendradarbiavimo detalės. Teisių turėtojai turi tiksliai nurodyti informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjams kūrinius ar kitus objektus, kurių autorių teises jie turi. Informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjai praneša teisių turėtojams apie taikomas priemones ir apie jų 
veikimo tikslumą.

Valstybės narės užtikrina, kad paslaugų teikėjai, bendradarbiaudami su teisių turėtojais, 
sukurtų skundų nagrinėjimo mechanizmą naudotojams, kurie teigia turintys teisę ar išimtį 
naudoti saugomus kūrinius. Valstybės narės taip pat užtikrina naudotojams teisių gynimo 
mechanizmą.

Siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į naudotojų balsą kuriant geriausią susitarimų 
įgyvendinimo praktiką, naudotojų atstovams leidžiama dalyvauti dialoge su visais 
dalyvaujančiais suinteresuotais subjektais.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamosios dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kai informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai saugo autorių teisių saugomus 
kūrinius ar kitus objektus, kuriuos įkėlė 
jų naudotojai, ir suteikia visuomenei 
galimybę su jais susipažinti, taigi atlieka 
viešo paskelbimo veiksmą, o ne vien teikia 
fizines priemones, jie privalo su teisių 
turėtojais sudaryti susitarimus teikti 
licencijas, išskyrus atvejus, kai jiems gali 
būti taikomas Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2000/31/EB34 14 
straipsnyje numatytas atleidimas nuo 
atsakomybės34;

kai informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai siūlo naudotojams paslaugą 
saugoti turinį ir suteikti visuomenei 
galimybę su juo susipažinti ir kai ši veikla 
nėra tik techninio, automatinio ir 
pasyvaus pobūdžio, bet yra viešo 
paskelbimo veiksmas, jie privalėtų su 
teisių turėtojais sudaryti susitarimus teikti 
su autorių teisių saugomais kūriniais ar 
kitais objektais susijusias licencijas, 
išskyrus atvejus, kai jiems gali būti 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/31/EB34 numatytas 
atleidimas nuo atsakomybės34;

__________________ __________________

34 2000 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyva 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje, 
OL L 178, 2000 7 17, p. 1–16.

34 2000 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyva 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje, 
OL L 178, 2000 7 17, p. 1–16.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamosios dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiek tai susiję su 14 straipsniu, reikia 
patikrinti, ar paslaugų teikėjo vaidmuo 
yra aktyvus, be kita ko, ar jis gerina įkeltų 
kūrinių arba objektų pateikimą ir ar juos 
reklamuoja, nepriklausomai nuo tam 
tikslui naudojamų priemonių pobūdžio.

Išbraukta.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamosios dalies 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kad informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjams galėtų būti taikomas Direktyvos 
2000/31/EB 14 straipsnyje numatytas 
atleidimas nuo atsakomybės, jie, gavę 
pranešimą arba sužinoję, kad kūrinys, 
kuriam taikomos autorių teisės ir 
gretutinės teisės, yra naudojamas 
neleistinu būdu, privalo nedelsdami imtis 
veiksmų, kad pašalintų tam tikrą turinį ar 
su atitinkamais teisių turėtojais sudaryti 
susitarimą teikti licencijas sąžiningomis ir 
pagrįstomis sąlygomis. Siekiant užkirsti 
kelią netinkamam pranešimų ir ribojimų 
naudojimui ir piktnaudžiavimu jais ir 
užkirsti kelią autorių teisių teisės išimčių 
naudojimuisi, taip pat siekiant apsaugoti 
informacijos ir saviraiškos laisvę, 
informacijos visuomenės paslaugų 
naudotojams turėtų būti suteikta galimybė 
naudotis veiksmingais ir greitais teisių 
gynimo ir skundų teikimo mechanizmais;

Pagrindimas

Papildoma siekiant pridėti aiškią ir teigiamą apibrėžtį, kokių priemonių turėtų imtis interneto 
visuomenės paslaugų teikėjai, kai gauna pranešimą apie autorių teisių pažeidimus.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamosios dalies trečia pastraipa

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, 

Siekiant užtikrinti bet kokio susitarimo 
suteikti licenciją veikimą, informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjai, kurie 
aktyviai ir tiesiogiai dalyvauja leisdami 
naudotojams įkelti kūrinius ir juos teikti
visuomenei bei skatinti juos jais naudotis, 
turėtų imtis tinkamų proporcingų 
priemonių užtikrinti kūrinių ir kitų objektų 
apsaugą; Tokiomis priemonėmis turėtų 
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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;

būti paisoma Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos ir neturėtų 
būti nustatoma bendra informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjų prievolė 
stebėti informaciją, kurią jie perduoda 
arba saugo, kaip nurodyta Direktyvos 
2000/31/EB 15 straipsnyje;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamosios dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant įgyvendinti tokias priemones 
ypač svarbus informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų 
bendradarbiavimas. Teisių turėtojai 
turėtų tiksliai nurodyti informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjams kūrinius 
ar kitus objektus, kurių autorių teises jie 
teigia turintys. Teisių turėtojai turėtų 
išlikti atsakingi už trečiųjų šalių 
pretenzijas į kūrinių, kuriuos jie nurodė 
kaip savus, naudojimą įgyvendinant bet 
kokį su informacijos visuomenės 
paslaugų teikėju sudarytą susitarimą;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) norint, kad veiktų technologijos, 
tokios kaip turinio atpažinimo 
technologijos, būtinas informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo 
didžiulius jų naudotojų įkeltų autorių 
teisių saugomų kūrinių ar kitų objektų 
kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su 
jais susipažinti, ir teisių turėtojų 
bendradarbiavimas. Tokiais atvejais teisių 
turėtojai turėtų suteikti reikiamų 
duomenų, kad paslaugų teikėjai aptiktų jų 

Išbraukta.
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turinį, o paslaugų teikėjai turėtų teisių 
turėtojus supažindinti su įdiegtomis 
technologijomis, kad būtų galima 
įvertinti, ar jos tinkamos. Visų pirma, 
paslaugų teikėjai turėtų informuoti teisių 
turėtojus, koks naudojamų technologijų 
tipas ir veikimo būdas ir kiek teisių 
turėtojų turinio pavyksta jomis atpažinti. 
Tos technologijos taip pat turėtų leisti 
teisių turėtojams gauti iš informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjų 
informacijos, kaip naudojamas jų turinys, 
kuriam taikomas susitarimas;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV antraštinės dalies 2 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam tikri internetinių paslaugų teikėjų 
būdai naudoti saugomą turinį

Tam tikri būdai naudoti saugomą
internetinį turinį

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio pavadinimas

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

Informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, 
kurie saugo kūrinius ir kitus objektus ir 
suteikia galimybę su jais susipažinti, 
vykdomas saugomo turinio naudojimas

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai, kurie saugo didžiulius jų 

1. Kai informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjai siūlo vartotojų turinio 
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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.

saugojimo paslaugas ir suteikia galimybę 
visuomenei susipažinti su turiniu ir kai 
tokia veikla neatitinka reikalavimų, kad 
būtų galima taikyti 
Direktyvoje 2000/31/EB numatytą 
atleidimą nuo atsakomybės, jie imasi 
tinkamų ir proporcingų priemonių 
užtikrinti, kad veiktų su teisių turėtojais 
sudaryti susitarimai teikti licencijas. 
Įgyvendinant tokius susitarimus paisoma 
naudotojų pagrindinių teisių ir 
nenustatoma bendra informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjų prievolė 
stebėti informaciją, kurią jie perduoda 
arba saugo, kaip nurodyta Direktyvos 
2000/31/EB 15 straipsnyje.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekdami užtikrinti, kad veiktų 
susitarimai teikti licencijas, kaip nurodyta 
1 dalyje, informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjai ir teisių turėtojai 
bendradarbiauja tarpusavyje. Teisių 
turėtojai turėtų tiksliai nurodyti 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjams kūrinius ar kitus objektus, 
kurių autorių teises jie turi. Informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjai praneša 
teisių turėtojams apie taikomas priemones 
ir apie jų veikimo tikslumą, o kai svarbu –
periodiškai praneša apie kūrinių ir kitų 
objektų naudojimą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 1 
dalyje nurodyti paslaugų teikėjai, 
bendradarbiaudami su teisių turėtojais, 
sukurtų skundų pateikimo mechanizmus, 
kuriais naudotojai gali naudotis kilus 
ginčams dėl 1 dalyje nurodytų susitarimų 
teikti licencijas įgyvendinimo.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
naudotojams būtų suteikta galimybė 
kreiptis į teismą ar kitą kompetentingą 
instituciją, kad būtų užtikrinta jų 
naudojimo teisė taikant išimtį ar 
apribojimą, ir apskųsti ribojamąsias
priemones, dėl kurių buvo susitarta pagal 
3 dalį.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai tinka, valstybės narės 
palengvina informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų 
bendradarbiavimą organizuodamos 
suinteresuotųjų šalių dialogus, kad būtų 
nustatyta geriausia praktika, tokia kaip
tinkamos ir proporcingos turinio 
atpažinimo technologijos, atsižvelgdamos, 
be kita ko, į paslaugų pobūdį, technologijų 
pasiekiamumą ir efektyvumą, turint 
omenyje technologinę plėtrą.

3. Kai tinka, valstybės narės 
palengvina 1 dalyje nurodytų informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjų, naudotojų 
atstovų ir teisių turėtojų bendradarbiavimą 
organizuodamos suinteresuotųjų šalių 
dialogus, kad būtų nustatyta geriausia 1 
dalies įgyvendinimo praktika. Priemonės, 
kurių imamasi, turi būti tinkamos ir 
proporcingos ir jomis turi būti 
atsižvelgiama, be kita ko, į paslaugų 
pobūdį, technologijų pasiekiamumą ir 
efektyvumą, turint omenyje technologinę 
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plėtrą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Saitų į jau viešai paskelbtą turinį 
pateikimas nereiškia viešo to turinio 
šaltinio paskelbimo, jeigu saite pateikiama 
tik informacija, kuri yra būtina šaltinio 
turiniui rasti ir (arba) pateikti dėl jo 
užklausą.
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