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6.9.2018 A8-0245/179 

Pakeitimas 179 

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 

35 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(35) pagal šią direktyvą spaudos 

publikacijų leidėjams suteikta apsauga 

neturėtų paveikti į jas integruotų kūrinių 

ir kitų objektų autorių ir kitų teisių 

turėtojų teisių, be kita ko, kiek tai susiję 

su mastu, kokiu autoriai ir kiti teisių 

turėtojai gali naudotis savo kūriniais ir 

kitais objektais nepriklausomai nuo 

spaudos publikacijų, į kurias jie 

integruoti. Todėl spaudos publikacijų 

leidėjams neturėtų būti galima naudotis 

jiems suteikta apsauga autorių ir kitų 

teisių turėtojų nenaudai. Tai nedaro 

poveikio sutartinėms nuostatoms, dėl 

kurių susitarė spaudos publikacijų 

leidėjai, kaip viena šalis, ir autorių bei kiti 

teisių turėtojai, kaip kita šalis; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/180 

Pakeitimas 180 

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 

36 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(36) leidėjų, įskaitant spaudos 

publikacijų, knygų ar mokslinių 

publikacijų leidėjus, veikla dažnai 

grindžiama tuo, kad autorių teisės 

perleidžiamos pagal sutartinius 

susitarimus arba teisės aktų nuostatas. 

Tokiomis aplinkybėmis leidėjai investuoja 

tam, kad būtų naudojamasi jų 

publikacijose esančiais kūriniais, ir kai 

kuriais atvejais gali netekti įplaukų, jei 

tokie kūriniai naudojami pagal išimtis ar 

apribojimus, pavyzdžiui, kopijuojami 

asmeniniam naudojimui ir atgaminami 

reprografijos būdu. Keliose valstybėse 

narėse kompensacijos už naudojimo 

būdus, kuriems taikomos šios išimtys, 

padalijamos autoriams ir leidėjams. 

Siekiant atsižvelgti į tokią padėtį ir 

pagerinti visų šalių, kurioms tai aktualu, 

teisinį tikrumą, valstybėms narėms turėtų 

būti leista nustatyti, kad, kai autorius 

perleido savo teises ar suteikė jų licenciją 

leidėjui arba kitaip prisideda savo 

kūriniais prie publikacijos ir kai veikia dėl 

išimties ar apribojimo patirto nuostolio 

kompensavimo sistemos, leidėjams 

leidžiama reikalauti tokios kompensacijos 

dalies, o leidėjo prievolė pagrįsti savo 

reikalavimą neturėtų viršyti to, kas 

Išbraukta. 
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reikalaujama pagal galiojančią sistemą; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/181 

Pakeitimas 181 

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 

37 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(37) pastaraisiais metais internetinio 

turinio prekyvietės veikimas tapo vis 

sudėtingesnis. Internetinės paslaugos, 

suteikiančios galimybę susipažinti su 

autorių teisių saugomu turiniu, kurį įkėlė 

jų naudotojai nedalyvaujant teisių 

turėtojams, suklestėjo ir tapo pagrindiniu 

galimybės susipažinti su turiniu internete 

šaltiniu. Tai turi įtakos teisių turėtojų 

galimybėms nustatyti, ar ir kokiomis 

sąlygomis jų kūriniai ir kiti objektai gali 

būti naudojami, ir jų galimybėms už tai 

gauti tinkamą atlygį; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/182 

Pakeitimas 182 

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 

38 konstatuojamosios dalies 1 dalis 

 

 

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 

atsakomybės. 

_________________ 

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. 
 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/183 

Pakeitimas 183 

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 

38 konstatuojamosios dalies 2 dalis 

 

 

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. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/184 

Pakeitimas 184 

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 

38 konstatuojamosios dalies 3 dalis 

 

 

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, 

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; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/185 

Pakeitimas 185 

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 

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. en 
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6.9.2018 A8-0245/186 

Pakeitimas 186 

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 

2 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a) viešoji sritis – aplinkybė, kai 

kūrinio ar kito objekto autorių teisės ar 

gretutinės teisės: 

a) nustojo galiojusios arba 

b) niekada neegzistavo, arba 

c) teisių turėtojų buvo savanoriškai 

atsisakytos. 
 

Or. en 

 

 


