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6.9.2018 A8-0245/170 

Pakeitimas 170 

Isabella Adinolfi 

EFDD 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 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) dėl sparčios technologinės plėtros 

nesiliauja keitęsi kūrinių ir kitų objektų 

kūrimo, gamybos, platinimo ir 

panaudojimo būdai. Atsiranda vis naujų 

verslo modelių ir naujų rinkos dalyvių. 

Sąjungos autorių teisių sistemoje išdėstyti 

tikslai ir principai neprarado reikšmės. 

Tačiau ir teisių turėtojams, ir naudotojams 

stinga teisinio tikrumo dėl kūrinių ir kitų 

objektų tam tikrų naudojimo būdų, 

įskaitant tarpvalstybinio naudojimo būdus, 

skaitmeninėje aplinkoje. Kaip nurodyta 

Komisijos komunikate „Šiuolaikiškos ir 

labiau visai Europai pritaikytos autorių 

teisių sistemos kūrimas“26, kai kuriose 

srityse būtina pritaikyti ir papildyti 

galiojančią Sąjungos autorių teisių sistemą. 

Šia direktyva nustatytos taisyklės, kuriomis 

tam tikros išimtys ir apribojimai pritaikomi 

skaitmeninei ir tarpvalstybinei aplinkai, ir 

priemonės, padėsiančios palengvinti tam 

tikrą licencijų teikimo tvarką, susijusią su 

kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, sklaida ir 

internetiniu audiovizualinių kūrinių 

pasiekiamumu užsakomųjų vaizdo 

programų platformose, siekiant padidinti 

galimybes susipažinti su turiniu. Siekiant 

sukurti sklandžiai veikiančią autorių teisių 

prekyvietę, taip pat reikėtų taisyklių dėl 

teisių į publikacijas, internetinių paslaugų 

teikėjų, kurie saugo naudotojų įkeltą 

turinį ir suteikia galimybę su juo 

(3) dėl sparčios technologinės plėtros 

nesiliauja keitęsi kūrinių ir kitų objektų 

kūrimo, gamybos, platinimo ir 

panaudojimo būdai. Atsiranda vis naujų 

verslo modelių ir naujų rinkos dalyvių. 

Sąjungos autorių teisių sistemoje išdėstyti 

tikslai ir principai tebegalioja. Tačiau ir 

teisių turėtojams, ir naudotojams stinga 

teisinio tikrumo dėl kūrinių ir kitų objektų 

tam tikrų naudojimo būdų, įskaitant 

tarpvalstybinio naudojimo būdus, 

skaitmeninėje aplinkoje. Kaip nurodyta 

Komisijos komunikate „Šiuolaikiškos ir 

labiau visai Europai pritaikytos autorių 

teisių sistemos kūrimas“26, kai kuriose 

srityse būtina pritaikyti ir papildyti 

galiojančią Sąjungos autorių teisių sistemą. 

Šia direktyva nustatytos taisyklės, kuriomis 

tam tikros išimtys ir apribojimai pritaikomi 

skaitmeninei ir tarpvalstybinei aplinkai, ir 

priemonės, padėsiančios palengvinti tam 

tikrą licencijų teikimo tvarką, susijusią su 

kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, sklaida ir 

internetiniu audiovizualinių kūrinių 

pasiekiamumu užsakomųjų vaizdo 

programų platformose, siekiant padidinti 

galimybes susipažinti su turiniu. Siekiant 

sukurti sklandžiai veikiančią autorių teisių 

prekyvietę, taip pat reikėtų taisyklių dėl 

autorių bei atlikėjų sutarčių skaidrumo; 
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susipažinti, vykdomo kūrinių ir kitų 

objektų naudojimo ir dėl autorių bei 

atlikėjų sutarčių skaidrumo; 

_________________ _________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/171 

Pakeitimas 171 

Isabella Adinolfi 

EFDD 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 

21 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (21a) siekiant sudaryti sąlygas piliečiams 

ir vartotojams tinkamai pasinaudoti naujų 

technologijų teikiamomis galimybėmis, 

vidaus rinkoje turėtų būti leidžiama vieša 

literatūros kūrinių panauda, įskaitant e. 

skolinimą. Panaudos samprata, kaip 

apibrėžta Direktyvos 2006/115/EB 1 

straipsnio 1 dalyje, 2 straipsnio 1 dalies b 

punkte ir 6 straipsnio 1 dalyje, apima ne 

tik spausdintų knygų, bet ir skaitmeninių 

jų kopijų panaudą. Kai valstybės narės 

taiko Direktyvos 2006/115/EB 6 

straipsnyje nustatytą nukrypti leidžiančią 

nuostatą, bibliotekos turėtų turėti 

galimybę nusipirkti bet kurią rinkoje 

esančią spausdintą knygą. Kai knyga 

nuperkama, bibliotekos gali ją skolinti be 

jokių suvaržymų sutarties sąlygomis arba 

kitomis apsaugos priemonėmis, kurios 

neleidžia naudotis autorių teisių išimtimis 

ar apribojimais. Šios nuostatos taip pat 

turėtų būti taikomos ir elektroninėms 

knygoms. Siekdamos teisinio tikrumo ir 

suderinimo vidaus rinkoje, valstybės narės 

turėtų užtikrinti, kad būtų privaloma 

laikytis išimtinės viešos panaudos teisės 

apribojimo, kaip nustatyta Direktyvos 

2006/115/EB 6 straipsnyje; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/172 

Pakeitimas 172 

Isabella Adinolfi 

EFDD 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 

28 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (28a) siekiant pagrįsti bendrą viešąjį 

tikslą didinti kūrybinio turinio, 

informacijos ir žinių prieinamumą, 

skatinti jų sklaidą ir užtikrinti teisinį 

tikrumą vidaus rinkoje, reikėtų nustatyti 

viešosios srities apibrėžtį. Taip pat reikėtų 

pabrėžti, kad galutinis daugumos autorių, 

atlikėjų ir kūrėjų tikslas pirmiausia yra 

žmogaus ir visuomenės raida ir gerovė, o 

ne galima ekonominė nauda; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/173 

Pakeitimas 173 

Isabella Adinolfi 

EFDD 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 

28 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (28b) nepaprastai svarbu patikslinti, kad 

kai kūrinys ar kitas objektas yra viešojoje 

srityje, bet kokia tiksliai atgaminta 

analoginė arba skaitmeninė to kūrinio ar 

kito objekto kopija, kuri nėra naujas ar 

perkeistas kūrinys ar objektas, turėtų likti 

viešojoje srityje. Viešoji sritis turėtų 

apimti kūrinius ar kitus objektus, kurių 

autorių teisės baigė galioti, jų niekada 

nebuvo arba teisių turėtojai jų 

savanoriškai atsisakė; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/174 

Pakeitimas 174 

Isabella Adinolfi 

EFDD 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 

28 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (28c) kūrinio ar kito objekto autorių 

teisėms baigus galioti gali būti labai 

sunku nustatyti, kad toks kūrinys ar kitas 

objektas pateko į viešąją sritį. Gali būti, 

kad viešosios srities kūriniai ar kiti 

objektai liktų nenustatyti, o tai varžytų 

galimybę susipažinti su turiniu, 

informacija ir žiniomis. Valstybės narės 

turėtų leisti autoriams, atlikėjams ir 

gamintojams, kurie neketina įgyti autorių 

teisių į savo kūrinį ar kitą objektą, skirti 

visą kūrinį ar kitą objektą ar jo dalį 

naudoti viešojoje srityje. Turėtų būti 

pripažinta, kad iš tikrųjų galutinis 

daugelio autorių, atlikėjų ir kūrėjų tikslas 

pirmiausia yra žmogaus ir visuomenės 

raida ir gerovė, o ne galima ekonominė 

nauda. Atsižvelgiant į tai, valstybės narės 

turėtų skatinti naudotis atitinkamomis 

viešajai sričiai lygiavertėmis licencijomis 

(pvz., kūrybinių sąjungų licencijos). Tai 

padėtų autoriams, atlikėjams ir 

gamintojams aiškiai nurodyti galimiems 

tolesniems naudotojams, kad kūrinys 

priklauso viešajai sričiai, ir taip skatinti 

turinio, informacijos ir žinių sklaidą; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/175 

Pakeitimas 175 

Isabella Adinolfi 

EFDD 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 

31 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(31) siekiant užtikrinti kokybišką 

žurnalistiką ir piliečių galimybę 

susipažinti su informacija, būtina laisva 

pliuralistinė spauda. Ji iš esmės prisideda 

prie viešų diskusijų ir sklandaus 

demokratinės visuomenės veikimo. 

Vykstant perėjimui nuo spaudos prie 

skaitmeninio formato, spaudos 

publikacijų leidėjams kyla problemų 

suteikti savo publikacijų naudojimo 

internete licencijas ir susigrąžinti savo 

investicijas. Kol spaudos publikacijų 

leidėjai nėra pripažinti teisių turėtojais, 

teikti licencijas ir užtikrinti vykdymą 

skaitmeninėje aplinkoje dažnai sudėtinga 

ir neveiksminga; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/176 

Pakeitimas 176 

Isabella Adinolfi 

EFDD 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 

32 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) reikia pripažinti leidėjų 

organizacinį ir finansinį įnašą į spaudos 

publikacijų gamybą ir toliau jį skatinti 

siekiant užtikrinti spaudos pramonės 

tvarumą. Todėl Sąjungos lygmeniu būtina 

suteikti suderintą skaitmeniniais būdais 

naudojamų spaudos publikacijų teisinę 

apsaugą. Tokią apsaugą reikėtų efektyviai 

užtikrinti Sąjungos teisėje nustatant 

skaitmeninio naudojimo būdų teises, 

susijusias su autorių teisėmis atgaminti ir 

padaryti viešai prieinamas spaudos 

publikacijas; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/177 

Pakeitimas 177 

Isabella Adinolfi 

EFDD 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 

33 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(33) šios direktyvos reikmėms būtina 

taip apibrėžti spaudos publikacijos 

sąvoką, kad ji apimtų tik paslaugų teikėjo 

paskelbtas žurnalistų publikacijas, kurios 

periodiškai ar reguliariai atnaujinamos 

bet kurioje laikmenoje informacijos ar 

pramogų tikslais. Tai būtų, pavyzdžiui, 

bendro pobūdžio ar specializuotų 

dienraščių, savaitraščių ar mėnraščių ir 

žinių svetainių publikacijos. Moksliniais 

ar akademiniais tikslais skelbiamoms 

periodinėms publikacijoms, pavyzdžiui, 

mokslo žurnaluose, neturėtų būti taikoma 

pagal šią direktyvą spaudos publikacijoms 

suteikta apsauga. Ši apsauga netaikoma 

hipersaitų įterpimo veiksmams, nes jie 

nėra viešas paskelbimas; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/178 

Pakeitimas 178 

Isabella Adinolfi 

EFDD 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 

34 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(34) pagal šią direktyvą spaudos 

publikacijų leidėjams suteiktų teisių 

taikymo sritis turėtų būti tokia pati kaip 

Direktyvoje 2001/29/EB nustatytų teisių 

atgaminti ir padaryti viešai prieinamą, 

kiek tai susiję su skaitmeninio naudojimo 

būdais. Joms taip pat turėtų būti taikomos 

tos pačios išimčių ir apribojimų nuostatos, 

kaip ir tos, kurios taikomos Direktyva 

2001/29/EB nustatytoms teisėms, įskaitant 

tos direktyvos 5 straipsnio 3 dalies d 

punkte nustatytą išimtį dėl citavimo 

kritikos ar apžvalgos tikslais; 

Išbraukta. 

Or. en 

 


