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6.9.2018 A8-0245/194 

Pakeitimas 194 

Julia Reda 

Verts/ALE 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) būtina pripažinti, kad visuomenė 

suinteresuota dalyvauti viešajame 

gyvenime nevaržoma bereikalingų 

apribojimų, kuriuos lemia išimtinės teisės, 

atsirandančios nustatant išimtį, susijusią 

su pastatų ir nuolatinių konstrukcijų 

atvaizdų naudojimu. Profesionalūs 

fotografai, autoriai ir kiti teisių turėtojai, 

vartotojai, įstaigų naudotojai ir paslaugų 

teikėjai kūrinių vaizdavimą daugiausia 

naudoja remdamiesi nacionalinėmis 

panoramos laisvės išimtimis, tad jiems 

turėtų būti užtikrinamas teisinis tikrumas 

tarpvalstybinio naudojimo klausimu; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/195 

Pakeitimas 195 

Julia Reda 

Verts/ALE 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; 

(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. Todėl turėtų būti 

užtikrinamas spaudos leidybos sektoriaus 

tvarumas; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/196 

Pakeitimas 196 

Julia Reda 

Verts/ALE 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 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (31a) pereinant nuo spausdinto prie 

skaitmeninio formato, spaudos 

publikacijų leidėjai vis dažniau susiduria 

su problemomis dėl licencijų naudoti jų 

publikacijas internete suteikimo ir savo 

investicijų susigrąžinimo. Spaudos 

publikacijas daugiausia sudaro literatūros 

kūriniai, tačiau vis dažniau jos apima ir 

kitų tipų kūrinius bei objektus, pirmiausia 

– nuotraukas ir vaizdo įrašus. Kadangi 

autorių ir kitų teisių turėtojų, 

dalyvaujančių kuriant spaudos 

publikacijas, skaičius yra didelis, su 

spaudos publikacijomis susijusių licencijų 

suteikimas ir teisių gynimas skaitmeninėje 

aplinkoje dažnai sudėtingas ir 

neveiksmingas. Pirmiausia leidėjai gali 

patirti sunkumų mėgindami įrodyti, kad 

teisės į tokius kūrinius ir kitus objektus 

arba jų licencijos jiems buvo suteiktos su 

jų spaudos publikacijomis susijusių 

licencijų suteikimo ar teisių gynimo 

tikslais; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/197 

Pakeitimas 197 

Julia Reda 

Verts/ALE 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 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (31b) spaudos publikacijų leidėjai turi 

įsigyti visas reikiamas ekonomines teises 

iš autorių ir kitų teisių turėtojų jų 

kūriniams ar kitiems objektams į spaudos 

publikaciją įtraukti. Šis principas turėtų 

būti taikomas toliau. Tačiau turėtų būti 

pasirūpinta, kad būtų lengviau suteikti 

licencijas ir ginti teises, įsigyjamas 

trečiųjų šalių atžvilgiu, tuo pat metu 

nepažeidžiant sutartinių nuostatų, dėl 

kurių susitaria spaudos publikacijų 

leidėjai ir autoriai bei teisių turėtojai. 

Todėl būtina Sąjungos lygmeniu numatyti 

paneigimo prielaidą, kad leidėjas galėtų 

būti laikomas asmeniu, turinčiu teisę 

suteikti licencijas ir užtikrinti teises į 

atgaminimą ir paskelbimą visuomenei, 

susijusias su skaitmeniniu į spaudos 

publikaciją įtraukiamų kūrinių ir kitų 

objektų naudojimu, jeigu publikacijoje 

pateikiamas leidėjo vardas; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/198 

Pakeitimas 198 

Julia Reda 

Verts/ALE 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 A8-0245/199 

Pakeitimas 199 

Julia Reda 

Verts/ALE 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; 

(33) šios direktyvos tikslais spaudos 

publikacijos sąvoką būtina apibrėžti taip, 

kad ji apimtų tik bet kurioje laikmenoje, 

įskaitant popierių, paskelbtas žurnalistų 

publikacijas ir būtų suprantama kaip 

ekonominė veikla, kurią apima paslaugų 

teikimas, kaip nustatyta Sąjungos teisėje. 

Tai turėtų apimti spaudos publikacijas, 

kuriomis siekiama informuoti visuomenę 

ir kurios yra periodiškai ar reguliariai 

atnaujinamos. Tai būtų, pavyzdžiui, bendro 

pobūdžio ar specializuotų dienraščių, 

savaitraščių ar mėnraščių ir žinių svetainių 

publikacijos. Moksliniais ar akademiniais 

tikslais skelbiamoms periodinėms 

publikacijoms, pavyzdžiui, mokslo 

žurnalams, šioje direktyvoje nustatyta 

teisių prielaida, suteikiama spaudos 

publikacijų leidėjams, neturėtų būti 

taikoma; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/200 

Pakeitimas 200 

Julia Reda 

Verts/ALE 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 
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6.9.2018 A8-0245/201 

Pakeitimas 201 

Julia Reda 

Verts/ALE 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; 

(35) šioje direktyvoje nustatyta 

prielaida spaudos publikacijų leidėjams 

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 šioje direktyvoje 

nustatyta prielaida neturėtų būti galima 

naudotis autorių ir kitų teisių turėtojų ar 

kitų įgaliotųjų tų pačių kūrinių ir kitų 

objektų naudotojų nenaudai; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/202 

Pakeitimas 202 

Julia Reda 

Verts/ALE 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; 

(37) tobulėjant skaitmeninėms 

technologijoms, atsirado nauji verslo 

modeliai ir sustiprėjo interneto, kaip 

pagrindinės prekyvietės autorių teisių 

saugomam turiniui platinti vaidmuo. 

Bėgant metams, internetinės paslaugos, 

leidžiančios jų naudotojams įkelti 

kūrinius ir padaryti juos prieinamus 

visuomenei, suklestėjo ir tapo svarbiu 

prieigos prie turinio internete šaltiniu, o tai 

reiškė ne tik įvairovę ir lengvai prieinamą 

turinį, bet ir iššūkius, kai autorių teisių 

saugomas turinys įkeliamas negavus 

išankstinio teisių turėtojų leidimo; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/203 

Pakeitimas 203 

Julia Reda 

Verts/ALE 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 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (37a) šiandien kūrybinio turinio 

sunaudojama daugiau nei bet kada. Tai 

daryti padeda interneto platformos ir 

kaupimo paslaugos. Šiais būdais 

suteikiama didesnė prieiga prie kultūros ir 

kūrybos darbų, o kultūros ir kūrybos 

sektoriams siūlomos puikios galimybės 

kurti naujus verslo modelius. Tuo pat 

metu menininkams ir autoriams nelengva 

užsitikrinti panašaus masto pajamų 

didėjimą, nors naudojimas ir auga. Viena 

iš šio reiškinio priežasčių galėtų būti tai, 

kad elektroninės prekybos teisėje aiškiai 

neapibrėžtas internetinių paslaugų 

statusas. Būtina svarstyti, kaip šis 

procesas galėtų vykti užtikrinant didesnį 

teisinį tikrumą ir pagarbą visoms 

susijusioms šalims, įskaitant menininkus 

ir naudotojus, be to, svarbu užtikrinti 

skaidrumą ir vienodas sąlygas. Komisija 

turėtų parengti tarpininkų atsakomybės 

sistemos įgyvendinimo gaires, kad 

interneto platformos galėtų vykdyti savo 

pareigas ir laikytis atsakomybės taisyklių, 

taip pat kad būtų stiprinamas teisinis 

tikrumas ir didėtų naudotojų 

pasitikėjimas; 

Or. en 

 


