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5.9.2018 A8-0245/112 

Pakeitimas 112 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

 Pasiūlymas dėl direktyvos  

39 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(39) norint, kad veiktų technologijos, 

tokios kaip turinio atpažinimo 

technologijos, būtinas informacinės 

visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo 

didžiulius jų naudotojų įkeltų autorių 

teisių saugomų kūrinių ar kitų objektų 

kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su 

jais susipažinti, ir teisių turėtojų 

bendradarbiavimas. Tokiais atvejais teisių 

turėtojai turėtų suteikti reikiamų 

duomenų, kad paslaugų teikėjai aptiktų jų 

turinį, o paslaugų teikėjai turėtų teisių 

turėtojus supažindinti su įdiegtomis 

technologijomis, kad būtų galima 

įvertinti, ar jos tinkamos.  Visų pirma, 

paslaugų teikėjai turėtų informuoti teisių 

turėtojus, koks naudojamų technologijų 

tipas ir veikimo būdas ir kiek teisių 

turėtojų turinio pavyksta jomis atpažinti. 

Tos technologijos taip pat turėtų leisti 

teisių turėtojams gauti iš informacinės 

visuomenės paslaugų teikėjų 

informacijos, kaip naudojamas jų turinys, 

kuriam taikomas susitarimas; 

Išbraukta. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/113 

Pakeitimas 113 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

 Pasiūlymas dėl direktyvos  

45 konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (45a) šia direktyva užtikrinamas regreso 

vengimo principas, pagal kurį viršesni yra 

tų valstybių narių teisės aktai, kurių 

teisinė sistema palankesnė autoriams, 

kūrėjams, atlikėjams ir naudotojams arba 

kurių teisinė sistema jiems tokia taps 

įsigaliojus šiai direktyvai; 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/114 

Pakeitimas 114 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

 Pasiūlymas dėl direktyvos  

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės nustato Direktyvos 

2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 

96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 

straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 

straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį 

dėl mokslinių tyrimų organizacijų atlikto 

atgaminimo ir perkėlimo siekiant atlikti 

kūrinių ar kitų objektų, su kuriais jos gali 

teisėtai susipažinti, tekstų ir duomenų 

gavybą mokslinių tyrimų tikslais. 

1. Valstybės narės nustato Direktyvos 

2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 

96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 

straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 

straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį 

dėl mokslinių tyrimų organizacijų, švietimo 

įstaigų ar kultūros paveldo įstaigų atlikto 

atgaminimo ir perkėlimo siekiant atlikti 

kūrinių ar kitų objektų, su kuriais jos gali 

teisėtai susipažinti, tekstų ir duomenų 

gavybą mokslinių tyrimų ar kultūros 

paveldo apsaugos tikslais. Valstybės narės 

padeda skatinti mokslinius tyrimus ir 

inovacijas kaip tokius, o tekstų ir 

duomenų gavybą taip pat leidžiama 

vykdyti kitais nei grynai moksliniais 

tikslais. Valstybės narės apsvarsto 

galimybę išplėsti organizacijų, kurioms 

taikoma išimtis, aprėptį, jeigu jos veikia 

siekdamos viešojo intereso.  

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/115 

Pakeitimas 115 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

 Pasiūlymas dėl direktyvos  

3 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Teisių turėtojams leidžiama taikyti 

priemones, užtikrinančias tinklų ir 

duomenų bazių, kuriuose priglobti kūriniai 

ar kiti objektai, saugumas ir vientisumas. 

Tokiomis priemonėmis neviršijama to, kas 

būtina nurodytiems tikslams pasiekti. 

3. Užtikrinamas tinklų ir duomenų 

bazių, kuriuose priglobti kūriniai ar kiti 

objektai, saugumas ir vientisumas. 

Tokiomis priemonėmis neviršijama to, kas 

būtina nurodytiems tikslams pasiekti. 

Išimtis negali būti panaikinta 

technologinėmis apsaugos priemonėmis. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/116 

Pakeitimas 116 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

 Pasiūlymas dėl direktyvos  

3 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Valstybės narės užtikrina, kad 

teksto ir duomenų gavybos tikslais 

daromos kopijos ir ištraukos būtų 

saugomos saugiai ir kad kopijos būtų 

naudojamos tiek mokslinių tyrimų, tiek 

žinių perdavimo ir dalijimosi jomis tarp 

mokslinių tyrimų organizacijų, švietimo 

įstaigų, kultūros paveldo įstaigų ir kitų 

įstaigų, kurias turi apibrėžti valstybės 

narės, tikslams. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/117 

Pakeitimas 117 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

 Pasiūlymas dėl direktyvos  

4 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  4a. Šiame straipsnyje nustatyta tvarka 

taikoma saugomų objektų naudojimui 

kultūros paveldo įstaigose arba per saugų 

elektroninį tinklą, kuriuo gali naudotis tik 

tų institucijų naudotojai. Šis straipsnis 

taip pat taikomas: mokymo įmonėms arba 

jų darbuotojų mokymui; tais atvejais, kai 

esama saugaus elektroninio tinklo, kuriuo 

gali naudotis tik mokiniai, studentai, 

tėvai, globėjai ir švietimo įstaigos 

pedagoginis personalas; konferencijoms, 

praktiniams seminarams ir kitiems 

švietimo renginiams, rengiamiems ne 

švietimo įstaigoje; atviriesiems švietimo 

ištekliams, atviroms mokymosi 

bendruomenėms ir atvirajam nuotoliniam 

mokymuisi. 

Or. pt 

 

 


