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6.9.2018 A8-0245/209 

Pakeitimas 209 

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 

3 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Laikoma, kad kitais nei 1 dalyje 

nurodytais atvejais pagal licenciją, pagal 

kurią licencijos gavėjui yra leidžiama 

naudoti kūrinio ar kitų saugomo objekto 

ištraukas ir atgamintus kūrinius ar 

objektus, yra leidžiama tokių subjektų 

subrangovams išgauti tekstą ir duomenis, 

kai taikoma, nereikalaujant jokio 

specialaus teisių turėtojų leidimo, nebent 

šalys susitaria kitaip ir teisių turėtojas 

pasilieka teisę nustatyti tokius naudojimo 

būdus kompiuterio skaitomu formatu. 

Tokie atgaminti kūriniai ir kiti objektai ir 

jų ištraukos, atgaminti ir pateikti šių 

kūrinių ir kitų objektų tekstų ir duomenų 

gavybos proceso tikslu, ištrinami, kai tik 

tampa šiuo tikslu nebereikalingi. Visiems 

atgamintiems kūriniams ar kitiems 

objektams, laikomiems ilgiau, nei reikia, 

ši dalis netaikoma. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/210 

Pakeitimas 210 

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 

5 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a straipsnis 

 Ištraukų iš anksčiau sukurtų kūrinių ir 

kitokių įkeliamo ar naudotojams 

pateikiamo turinio objektų naudojimas 

 1) Valstybės narės numato Direktyvos 

2001/29/EB 2 ir 3 straipsniuose, 

Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte 

ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 

2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkte 

ir šios direktyvos 11 straipsnyje nustatytų 

teisių taikymo išimtį, kad leistų ištraukas 

iš anksčiau sukurtų kūrinių ir kitokius 

objektus naudoti turinyje, kurį kitais nei 

savo darbo tikslais įkelia ar pateikia 

naudotojai, tokiais tikslais, kaip kritika, 

apžvalga, iliustracija, karikatūra, parodija 

ar pastišas, jeigu ištraukos:  

 a) yra susijusios su kūriniais ar kitais 

objektais, kurie teisėtai prieinami 

visuomenei;  

 b) yra naudojamos nurodant šaltinį, 

įskaitant autoriaus vardą, pavardę, nebent 

tai neįmanoma, taip pat  

 c) yra naudojamos laikantis sąžiningos 

praktikos ir tokiu būdu, kad nebūtų 

viršijamas konkretaus tikslo, dėl kurio jos 

yra naudojamos, mastas. 

 2) Netaikoma jokia šiuo straipsniu 

nustatytai išimčiai prieštaraujanti 
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sutartinė nuostata.  

 3) Turinio dalijimosi internetu paslaugos 

teikėjai negali pasinaudoti šio straipsnio 

1 dalyje numatyta išimtimi, kad apribotų 

savo atsakomybę arba savo įsipareigojimų 

mastą pagal susitarimus, sudarytus su 

teisių turėtojais taikant šios direktyvos 

13 straipsnį. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/211 

Pakeitimas 211 

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 

5 b straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5b straipsnis 

 Panoramos laisvė 

 1. Valstybės narės numato Direktyvos 

2001/29/EB 2 ir 3 straipsniuose ir 

Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte 

ir 7 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių 

taikymo išimtį ar apribojimą, kuriuos 

taikant leidžiamas kūrinių, kurie nuolat 

yra viešosiose vietose, pavyzdžiui, 

architektūros ar skulptūros kūrinių, 

atgaminimas ir naudojimas. 

 2. Netaikoma jokia šiuo straipsniu 

nustatytai išimčiai prieštaraujanti 

sutartinė nuostata. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/212 

Pakeitimas 212 

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 

11 straipsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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 

publikacijos leidėjas laikomas asmeniu, 

turinčiu 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 kūrinių ir kitų į šias spaudos 

publikacijas įtrauktų objektų skaitmeninio 

naudojimo, jei publikacijoje nurodomas 

leidėjo vardas ir pavardė. 

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 

mutatis mutandis taikomi Direktyvos 

2001/9/EB 5–8 straipsniai ir Direktyva 
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2001/8/ES. 

4. 1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 

praėjus 0 metų po spaudos publikacijos 

paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 

nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 

sausio pirmos dienos. 

 

Or. en 



 

AM\1162310LT.docx  PE624.050v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

6.9.2018 A8-0245/213 

Pakeitimas 213 

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 

11 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 11a straipsnis 

 Hipersaitų į kūrinius pateikimas 

 Hipersaitų į kūrinius, kurie yra prieinami 

kitoje svetainėje, pateikimas svetainėje, 

jeigu tokiose nuorodose pateikiama tik 

šaltinio turinio suradimui arba prašymui 

dėl jo pateikimo būtina informacija, 

nelaikomas viešu skelbimu. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/214 

Pakeitimas 214 

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 

13 straipsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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 

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. 

1. Kai informacinės visuomenės 

paslaugų teikėjai siūlo vartotojų turinio 

saugojimo paslaugas ir suteikia galimybę 

visuomenei susipažinti su turiniu ir kai 

tokia veikla neatitinka reikalavimų, kad 

būtų galima taikyti 

Direktyvoje 2000/31/EB numatytą 

atleidimą nuo atsakomybės, jie imasi 

tinkamų ir proporcingų priemonių 

užtikrinti, kad veiktų su teisių turėtojais 

sudarytos licencinės sutartys. 

Įgyvendinant tokias sutartis paisoma 

naudotojų pagrindinių teisių ir 

nenustatoma bendra informacinės 

visuomenės paslaugų teikėjų prievolė 

stebėti informaciją, kurią jie perduoda 

arba saugo, kaip nurodyta Direktyvos 

2000/31/EB 15 straipsnyje. 

 1a. Siekdami užtikrinti, kad veiktų 

licencinės sutartys, kaip nurodyta 1 

dalyje, informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjai ir teisių turėtojai bendradarbiauja 

tarpusavyje. Teisių turėtojai tiksliai 
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nurodo informacinės visuomenės 

paslaugų teikėjams kūrinius ar kitus 

objektus, kurių autorių teises jie turi. 

Informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjai praneša teisių turėtojams apie 

taikomas priemones ir apie jų veikimo 

tikslumą, o kai svarbu – periodiškai 

praneša apie kūrinių ir kitų objektų 

naudojimą. 

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. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 

dalyje nurodyti paslaugų teikėjai, 

bendradarbiaudami su teisių turėtojais, 

sukurtų skundų pateikimo mechanizmus, 

kuriais naudotojai gali naudotis kilus 

ginčams dėl 1 dalyje nurodytų licencinių 

sutarčių vykdymo. 

 2a. Valstybės narės užtikrina, kad 

naudotojams būtų suteikta galimybė 

kreiptis į teismą ar kitą kompetentingą 

instituciją siekiant apginti savo 

naudojimo teisę, kai taikoma išimtis ar 

apribojimas, ir apskųsti ribojamąsias 

priemones, dėl kurių buvo susitarta pagal 

3 dalį. 

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. 

3. Kai tinka, valstybės narės 

palengvina 1 dalyje nurodytų informacinės 

visuomenės paslaugų teikėjų, naudotojų 

atstovų ir teisių turėtojų bendradarbiavimą 

organizuodamos suinteresuotųjų šalių 

dialogus, kad būtų nustatyta geriausia 1 

dalies įgyvendinimo patirtis. Priemonės, 

kurių imamasi, turi būti tinkamos ir 

proporcingos ir jomis turi būti 

atsižvelgiama, be kita ko, į paslaugų 

pobūdį, technologijų pasiekiamumą ir 

efektyvumą, turint omenyje technologinę 

plėtrą. 

Or. en 

 


