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5.9.2018 A8-0245/106 

Pakeitimas 106 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 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  

 1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) Sutartyje numatyta sukurti vidaus 

rinką ir įteisinti sistemą, užtikrinančią, 

kad konkurencija vidaus rinkoje nebūtų 

iškraipoma. Tų tikslų turėtų padėti siekti 
valstybių narių autorių ir gretutinių teisių 

įstatymų derinimas; 

(1) skaitmeninės technologijos gali 

padidinti piliečių galimybes naudotis 

informacija ir kultūra, taip pat suteikti 

didesnį ir platesnį viešųjų ir (arba) 

komercinių produktų ir paslaugų 

pasirinkimą. Vis dėlto bendroji 

skaitmeninė rinka taip pat paskatins 

didesnę koncentraciją, monopolijas ir 

valstybių narių nelygybę, pakenks 

nacionalinei gamybai ir itin apsunkins 

labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 

gyvenimą, nes jos negalės visiškai 

nelygiomis sąlygomis konkuruoti su 

dominuojančiomis tarptautinėmis 

įmonėmis. Bendroji skaitmeninė rinka 

taip pat turės rimtų pasekmių teisei į 

kultūrą, kultūros įvairovei ir 

daugiakalbystei. 

 Valstybių narių bendradarbiavimas 

autorių ir gretutinių teisių įstatymų 

klausimu visa apimančiame 

skaitmeniniame pasaulyje turėtų padėti 

siekti šių tikslų: užtikrinti prieigos prie 

kultūros demokratizaciją, ypač kultūrinės 

saviraiškos, naudojimosi ja ir kūrybos 

laisvę; saugoti kultūrą kaip viešąją 

paslaugą ir neleisti, kad ji būtų 

apibrėžiama tik kaip parduodama prekė; 

saugoti daugiakalbystę ir kultūros 

įvairovę nuo jas skurdinančių monolitinių 

rinkos jėgų; užtikrinti galimybės gauti 
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išsilavinimą ir įgyti žinių demokratizaciją; 

užtikrinti teisingą atlygį autoriams ir 

kūrėjams, o tai gali būti visiškai 

suderinama su kuo didesniu jų kūrinių 

platinimu ir naudojimu; išlaikyti 

naudotojų laisvę ir apsaugoti juos nuo 

bausmių vengiant nustatyti pernelyg 

griežtus stebėjimo metodus ir skaitmeninę 

cenzūrą; traukti atsakomybėn 

materialinės naudos gavėjus už pridėtinės 

vertės, gaunamos autorių ir gretutinėmis 

teisėmis saugomo turinio, kuriuo 

dalijamasi ir kuris keliamas į internetą, 

neteisėtą pasisavinimą; 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/107 

Pakeitimas 107 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 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  

 10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) šį teisinį netikrumą reikėtų šalinti 

nustatant privalomą atgaminimo teisės ir 

teisės neleisti perkelti duomenų iš 

duomenų bazės išimtį. 

(10) šį teisinį netikrumą reikėtų šalinti 

nustatant privalomą atgaminimo teisės ir 

teisės neleisti perkelti duomenų iš 

duomenų bazės išimtį. 

Nauja išimtis neturėtų pažeisti Direktyvos 

2001/29/EB 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos 

galiojančios privalomos laikinų 

atgaminimo veiksmų išimties, kuri turėtų 

būti toliau taikoma tekstų ir duomenų 

gavybos būdams, kuriais nekopijuojama 

daugiau, nei leidžiama pagal tą išimtį. 

Išimtis taip pat turėtų būti naudinga į 

viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę 

įsitraukiančioms mokslinių tyrimų 

organizacijoms; 

Nauja išimtis neturėtų pažeisti Direktyvos 

2001/29/EB 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos 

galiojančios privalomos laikinų 

atgaminimo veiksmų išimties, kuri turėtų 

būti toliau taikoma tekstų ir duomenų 

gavybos būdams, kuriais nekopijuojama 

daugiau, nei leidžiama pagal tą išimtį. 

Išimtis taip pat turėtų būti naudinga į 

viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę 

įsitraukiančioms mokslinių tyrimų 

organizacijoms. Mokslinius tyrimus 

atliekančioms ar už kultūros paveldo 

apsaugą atsakingoms švietimo įstaigoms 

ir kultūros paveldo įstaigoms taip pat 

turėtų būti taikoma teksto ir duomenų 

gavybos išimtis.  Teksto ir duomenų 

gavyba turėtų padėti skatinti mokslinius 

tyrimus ir inovacijas kaip tokius ir turėtų 

būti leidžiama kitais nei grynai 

moksliniais tikslais, o organizacijų, 

kurioms taikoma ši išimtis, aprėptis, kai 

tinkama, turėtų būti išplėsta, jeigu jos 

veikia siekdamos viešojo intereso. Teksto 

ir duomenų gavybos tikslais daromos 

kopijos ir ištraukos turi būti saugomos 

saugiai, užtikrinant, kad kopijos būtų 

naudojamos tiek mokslinių tyrimų, tiek 
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žinių perdavimo ir dalijimosi jomis tarp 

mokslinių tyrimų organizacijų, švietimo 

įstaigų, kultūros paveldo įstaigų ir kitų 

įstaigų, kurias turi apibrėžti valstybės 

narės, tikslams; 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/108 

Pakeitimas 108 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 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  

 16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) išimtis ar apribojimas turėtų būti 

taikomi skaitmeninio kūrinių ir kitų 

objektų naudojimo būdams, tokiems kaip 

kūrinių dalių ar ištraukų naudojimas 

mokymo veiklai, įskaitant susijusią 

mokymosi veiklą, paremti, paįvairinti ar 

papildyti. 

(16) išimtis ar apribojimas turėtų būti 

taikomi skaitmeninio kūrinių ir kitų 

objektų naudojimo būdams, tokiems kaip 

kūrinių dalių ar ištraukų naudojimas 

mokymo veiklai, įskaitant susijusią 

mokymosi veiklą, paremti, paįvairinti ar 

papildyti. 

Kūriniai ar kiti objektai pagal išimtį ar 

apribojimą turėtų būti naudojami tik 

mokymo ir mokymosi veiklos, už kurią 

atsakingos švietimo įstaigos, kontekste, 

įskaitant per egzaminus, ir ne daugiau, 

negu būtina tokios veiklos reikmėms. 

Kūriniai ar kiti objektai pagal išimtį ar 

apribojimą turėtų būti naudojami tik 

mokymo ir mokymosi veiklos, už kurią 

atsakingos švietimo įstaigos, kontekste, 

įskaitant per egzaminus, ir ne daugiau, 

negu būtina tokios veiklos reikmėms. 

Išimtis ar apribojimas turėtų aprėpti ir 

skaitmeninių priemonių naudojimą klasėje, 

ir internetinį naudojimą per švietimo 

įstaigos saugųjį elektroninį tinklą, kurio 

prieiga turėtų būti apsaugota, pirmiausia 

autentiškumo patvirtinimo procedūromis. 

Išimtis ar apribojimas turėtų būti suprasti, 

kaip apimantys specialius neįgalių asmenų 

prieinamumo poreikius, susijusius su 

mokomojo darbo iliustracijomis; 

Išimtis ar apribojimas turėtų aprėpti ir 

skaitmeninių priemonių naudojimą klasėje, 

ir internetinį naudojimą per švietimo 

įstaigos saugųjį elektroninį tinklą, kurio 

prieiga turėtų būti apsaugota, pirmiausia 

autentiškumo patvirtinimo procedūromis. 

Išimtis ar apribojimas turėtų būti suprasti, 

kaip apimantys specialius neįgalių asmenų 

prieinamumo poreikius, susijusius su 

mokomojo darbo iliustracijomis. Išimtis ar 

apribojimas turėtų būti suprasti kaip 

apimantys: kūrinių ir kitų saugomų 

objektų naudojimą, švietimo tikslais 

vykdomą muziejų, bibliotekų, mokymo 

įmonių ar savo darbuotojų mokymus 

vykdančių įmonių; atvejus, kai esama 

saugiojo elektroninio tinklo, kuriuo gali 
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naudotis tik mokiniai, studentai, tėvai, 

globėjai ir švietimo įstaigų pedagoginis 

personalas; konferencijas, praktinius 

seminarus ir kitus švietimo renginius, 

rengiamus ne švietimo įstaigoje; 

atviruosius švietimo išteklius, atviras 

mokymosi bendruomenes ir atvirąjį 

nuotolinį mokymą; 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/109 

Pakeitimas 109 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 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  

 23 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) valstybėms narėms turėtų būti 

leista, nenutolstant nuo šia direktyva 

nustatytos sistemos, pagal savo teisines 

tradicijas, praktiką ar aplinkybes 

lanksčiai pasirinkti, kokio specifinio tipo 

bus mechanizmas, kuriuo leidžiama 

licencijas dėl kūrinių, kuriais 

nebeprekiaujama, taikyti ir kolektyvinio 

administravimo organizacijoje 

neatstovaujamų teisių turėtojų teisėms. Į 

tokius mechanizmus galima įtraukti 

išplėstos apimties kolektyvinių licencijų 

teikimą ir atstovavimo prezumpcijas; 

(23) valstybės narės turėtų, 

nenutoldamos nuo šia direktyva nustatytos 

sistemos, padėti supaprastinti nuostatas 

dėl kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, 

naudojimo, vykdomo kultūros paveldo 

institucijų, nustatant laisvą prieigą – 

nekomerciniais tikslais – prie kūrinių, 

kuriais nebeprekiaujama ir kurie įeina į 

rinkinius bei kuriuos kultūros paveldo 

institucijos pateikia internete;  

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/110 

Pakeitimas 110 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 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  

 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 demokratijos. Vis daugiau 

žiniasklaidos priemonių tampa 

pagrindinių konglomeratų nuosavybe ir 

jų akcijų paketuose dominuoja finansinis 

kapitalas. Dėl šio proceso sumažėjo 

žurnalistų darbo sąlygų garantijų, 

padaugėjo atleidimo atvejų, pablogėjo 

informacijos kokybė, tikslumas ir 

sumažėjo pliuralizmas. Vykstant perėjimui 

nuo spaudos prie skaitmeninių 

žiniasklaidos priemonių sektoriuje kilo 

naujų problemų. Kai kuriose valstybėse 

narėse, kurios taikė Europos Komisijos 

rekomenduojamus sprendimus, atliktų 

tyrimų rezultatai prieštaringi ir, tam tikru 

mastu, kelia susirūpinimą, taip pat 

prieštarauja užsibrėžtiems tikslams. 

Atsižvelgiant į tai, reikėtų išsamiau 

apsvarstyti įgyvendintinus sprendimus, 

todėl pageidautina, kad šie klausimai 

nebūtų svarstomi šios direktyvos 

kontekste. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/111 

Pakeitimas 111 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 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  

 38 konstatuojamosios dalies 3 pastraipa 

 

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. 

Siekiant užtikrinti tinkamą bet kokio 

susitarimo suteikti licenciją veikimą, 

internetinių turinio paslaugų teikėjai, 

kurie aktyviai ir tiesiogiai dalyvauja 

sudarant naudotojams galimybes įkelti 

kūrinius, kad jie taptų prieinami ir žinomi 

visuomenei, turėtų imtis tinkamų 

proporcingų priemonių kūrinių ir kitų 

objektų apsaugai užtikrinti. Pagal tokias 

priemones turėtų būti laikomasi 

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ir 

valstybių narių pagrindinių įstatymų, 

jomis neturėtų būti nustatyta visuotinė 

prievolė internetinio turinio teikėjams 

stebėti perduodamą ar saugomą 

informaciją. Dėl šių tinkamų ir 

proporcingų priemonių turėtų būti 

susitarta vykdant plataus masto procesą – 

konstruktyvų ir skaidrų dialogą – ir 

bendradarbiaujant valstybių narių 

internetinių turinio paslaugų teikėjams, 

naudotojų asociacijoms ir organizacijoms, 

atstovaujančioms autoriams, kūrėjams ir 

atlikėjams bei kitiems teisių turėtojams. 

Or. pt 

 

 


