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Pakeitimas 124 

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 

11 straipsnis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

11 straipsnis 11 straipsnis 

Su skaitmeninio naudojimo būdais susijusi 

spaudos publikacijų apsauga 

Su skaitmeninio naudojimo būdais 

susijusių licencijų teikimas ir teisių 

įgyvendinimas spaudos publikacijų srityje 

1.  Valstybės narės spaudos 

publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 

2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 

dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos 

publikacijų skaitmeninio naudojimo. 

1.  Valstybės narės numato, kad, jei 

nėra priešingų įrodymų, spaudos leidinio 

leidėjas laikomas šalimi, turinčia teisę 

sudaryti licencijų sutartis ir prašyti taikyti 

priemones, procedūras ir teisių gynimo 

priemones, nurodytas Direktyvoje 

2004/48/EB ir Direktyvos 2001/29/EB 8 

straipsnyje, susijusias su Direktyvos 

2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 

dalimi nustatytomis teisėmis dėl savo 

darbų ir kitų į šias publikacijas įtrauktų 

objektų skaitmeninio naudojimo, jei 

leidinyje nurodomas leidėjo vardas. 

2.  1 dalyje nurodytos teisės nekeičia 

Sąjungos teisėje nustatytų autorių ir kitų 

teisių turėtojų teisių, susijusių su kūriniais 

ir kitais objektais, įtrauktais į spaudos 

publikaciją, ir joms nedaro jokio poveikio. 

Tokiomis teisėmis negalima naudotis 

autorių ir kitų teisių turėtojų nenaudai ir 

visų pirma jos negali atimti iš jų teisės 

naudoti savo kūrinius ir kitus objektus 

nepriklausomai nuo spaudos publikacijos, į 

kurią jie yra įtraukti. 

2.  1 dalyje nurodyta prielaida 

nekeičia Sąjungos teisėje nustatytų autorių 

ir kitų teisių turėtojų teisių, susijusių su 

kūriniais ir kitais objektais, įtrauktais į 

spaudos publikaciją, ir joms nedaro jokio 

poveikio. Tokia prielaida negalima 

naudotis autorių ir kitų teisių turėtojų 

nenaudai ir visų pirma ji negali atimti iš jų 

teisės naudoti savo kūrinius ir kitus 

objektus nepriklausomai nuo spaudos 

publikacijos, į kurią jie yra įtraukti. 

3.  1 dalyje nurodytų teisių atžvilgiu 3.  Valstybės narės užtikrina, kad 
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mutatis mutandis taikomi Direktyvos 

2001/29/EB 5–8 straipsniai ir Direktyva 

2012/28/ES. 

žurnalistams būtų skiriama teisinga 

įplaukų, gautų naudojant spaudos leidėjų 

teises, dalis. 

4.  1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 

praėjus 20 metų po spaudos publikacijos 

paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 

nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 

sausio pirmos dienos. 

 

Or. en 
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Pranešimas A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 straipsnis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

13 straipsnis Išbraukta. 

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 

 

1. Informacinės visuomenės 

paslaugų teikėjai, kurie saugo didžiulius 

jų naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų 

kiekius ir suteikia galimybę su jais 

susipažinti, bendradarbiaudami su teisių 

turėtojais imasi priemonių užtikrinti, kad 

veiktų su teisių turėtojais sudaryti 

susitarimai dėl jų kūrinių ar kitų objektų 

naudojimo, arba neleisti naudojantis jų 

paslaugų teikimo priemone pasiekti 

turinio ar kito objekto, kurį 

bendradarbiaudami su paslaugų teikėjais 

nurodė teisių turėtojai. Tos priemonės, 

tokios kaip veiksmingo turinio atpažinimo 

technologijų naudojimas, turi būti 

tinkamos ir proporcingos. Paslaugų 

teikėjai suteikia teisių turėtojams 

pakankamai informacijos apie priemonių 

veikimą ir diegimą, o kai svarbu – 

tinkamai praneša apie kūrinių ir kitų 

objektų atpažinimą ir naudojimą. 
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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. 

 

3. Kai tinka, valstybės narės 

palengvina informacinės visuomenės 

paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų 

bendradarbiavimą organizuodamos 

suinteresuotųjų šalių dialogus, kad būtų 

nustatyta geriausia praktika, tokia kaip 

tinkamos ir proporcingos turinio 

atpažinimo technologijos, atsižvelgdamos, 

be kita ko, į paslaugų pobūdį, 

technologijų pasiekiamumą ir 

efektyvumą, turint omenyje technologinę 

plėtrą. 

 

Or. en 

 

 


