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5.9.2018 A8-0245/120 

Pakeitimas 120 

 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  

 6 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šioje antraštinėje dalyje nustatytoms 

išimtims ir apribojimui taikomos 

Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 5 dalis 

ir 6 straipsnio 4 dalies pirma, trečia ir 

penkta pastraipos. 
 

Šioje antraštinėje dalyje nustatytoms 

išimtims ir apribojimui taikomos 

Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 5 dalis 

ir 6 straipsnio 4 dalies pirma, trečia ir 

penkta pastraipos. Šios direktyvos II 

antraštinėje dalyje numatytos išimtys 

negali būti neįtraukiamos į sutartis.  

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/121 

Pakeitimas 121 

 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  

 7 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kultūros paveldo įstaigų vykdomas 

kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, 

naudojimas 

1. Valstybės narės nustato, kad kai 

kolektyvinio administravimo organizacija 

savo narių vardu suteikia kultūros 

paveldo įstaigai nekomercinės paskirties 

neišimtinę licenciją dėl įstaigos 

rinkiniuose nuolat esančių kūrinių ar kitų 

objektų, kuriais nebeprekiaujama, 

skaitmeninimo, platinimo, viešo skelbimo 

ar pateikimo naudotis, į tokios neišimtinės 

licencijos taikymo sritį galima įtraukti ir 

kolektyvinio administravimo organizacijos 

neatstovaujamus tos pačios kategorijos 

teisių turėtojus, kaip ir tie, kuriems 

taikoma licencija, arba preziumuoti, kad ji 

jiems taikoma, jei: 

a) kolektyvinio administravimo 

organizacija pagal teisių turėtojų 

įgaliojimus plačiai atstovauja kategorijų, 

kurioms priklauso licencijos aprėpiami 

kūriniai ar kiti objektai ir teisės, teisių 

turėtojams; 

b) visiems teisių turėtojams 

užtikrinamos vienodos sąlygos, kiek tai 

susiję su licencijos nuostatomis; 

c) visi teisių turėtojai bet kuriuo metu 

gali paprieštarauti dėl jų kūrinių ir kitų 

Kultūros paveldo įstaigų vykdomas 

kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, 

naudojimas 

1. Atsižvelgdamos į savo padėtį ir 

teisės aktus, valstybės narės padeda 

nustatyti supaprastintą tvarką, pagal 

kurią užtikrinama laisva prieiga – 

nekomerciniais tikslais – prie kūrinių, 

kuriais nebeprekiaujama ir kurie įeina į 

rinkinius bei kuriuos kultūros paveldo 

įstaigos pateikia internete. 
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objektų laikymo tais, kuriais 

nebeprekiaujama, ir išbraukti savo darbus 

ar kitus objektus iš licencijos taikymo 

srities. 

2. Laikoma, kad kūriniu ar kitu 

objektu nebeprekiaujama, kai visas 

kūrinys ar kitas objektas, visi jo vertimai, 

versijos ir apraiškos, nėra visuomenei 

pasiekiami įprastais prekybos srautais ir 

negalima pagrįstai tikėtis, kad taip įvyks. 

Valstybės narės, konsultuodamosi su 

teisių turėtojais, kolektyvinio 

administravimo organizacijomis ir 

kultūros paveldo įstaigomis, užtikrina, 

kad reikalavimai, pagal kuriuos 

nustatoma, ar kūriniams ir kitiems 

objektams gali būti suteikta licencija 

pagal 1 dalį, nebūtų didesni, nei būtina ir 

pagrįsta, ir neatimtų galimybės nustatyti, 

ar nebeprekiaujama visu rinkiniu, kai 

pagrįsta preziumuoti, kad 

nebeprekiaujama visais rinkinio kūriniais 

ar kitais objektais. 

3. Valstybės narės nustato, kad būtų 

imtasi tinkamų viešinimo priemonių dėl: 

a) kūrinių ar kitų objektų laikymo 

tais, kuriais nebeprekiaujama; 

b) licencijos, ypač dėl jos taikymo 

neatstovaujamiems teisių turėtojams; 

c) 1 dalies c punkte nurodytos teisių 

turėtojų galimybės prieštarauti; 

be kita ko, per pagrįstą laikotarpį iki 

kūrinių ar kitų objektų skaitmeninimo, 

platinimo, viešo paskelbimo ar pateikimo 

naudotis. 

4. Valstybės narės užtikrina, kad 1 

dalyje nurodytų licencijų būtų prašoma iš 

kolektyvinio administravimo 

organizacijos, kuri yra reprezentatyvi 

valstybėje narėje, kurioje: 

a) kūriniai ar fonogramos buvo 

pirmiausia išleisti arba, jei išleisti nebuvo, 

kurioje jie pirmą kartą transliuoti, 

išskyrus kinematografinius ir 
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audiovizualinius kūrinius; 

b) yra kūrinių gamintojų būstinė ar 

įprastinė gyvenamoji vieta, jei tai 

kinematografiniai ir audiovizualiniai 

kūriniai, arba 

c) yra įsisteigusi kultūros paveldo 

įstaiga, kai po pakankamų pastangų pagal 

a ir b punktus nebuvo galima nustatyti 

valstybės narės ar trečiosios šalies. 

5. 1, 2 ir 3 dalys netaikomos trečiųjų 

šalių piliečių kūriniams ir kitiems 

objektams, išskyrus kai taikomi 4 dalies a 

ir b punktai. 
 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/122 

Pakeitimas 122 

 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  

 8 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tarpvalstybinio naudojimo būdai 

1. Kūrinius ar kitus objektus, 

kuriems taikoma pagal 7 straipsnį suteikta 

licencija, kultūros paveldo įstaiga, 

laikydamasi licencijos sąlygų, gali naudoti 

visose valstybėse narėse. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 

informacija, leidžianti nustatyti kūrinius 

ar kitus objektus, kuriems taikoma pagal 

7 straipsnį suteikta licencija, ir 

informacija apie 7 straipsnio 1 dalies c 

punkte nurodytą teisių turėtojų galimybę 

prieštarauti būtų viešai prieinamos 

viename internetiniame portale bent šešis 

mėnesius iki kūrinių ar kitų objektų 

skaitmeninimo, platinimo, viešo 

paskelbimo ar pateikimo naudotis kitose 

valstybėse narėse, nei ta, kurioje suteikta 

licencija, ir per visą licencijos galiojimo 

laiką. 

3. 2 dalyje nurodytą portalą pagal 

Reglamentą (ES) Nr. 386/2012 sukuria ir 

administruoja Europos Sąjungos 

intelektinės nuosavybės tarnyba. 
 

Tarpvalstybinio naudojimo būdai 

1. Siekiant skatinti laisvą prieigą ir 

dalijimąsi žiniomis, kūrinių ar kitų 

objektų, kuriems taikomas 7 straipsnis, 

tarpvalstybinio naudojimo būdai 

propaguojami ir plėtojami vykdant 

valstybių narių bendradarbiavimą. 
 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/123 

Pakeitimas 123 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari  

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  

 11 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

11 straipsnis 

Su skaitmeninio naudojimo būdais 

susijusi spaudos publikacijų apsauga 

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. 

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. 

3. 1 dalyje nurodytų teisių atžvilgiu 

mutatis mutandis taikomi Direktyvos 

2001/29/EB 5–8 straipsniai ir Direktyva 

2012/28/ES. 

4. 1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 

praėjus 20 metų po spaudos publikacijos 

paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 

nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 

sausio pirmos dienos. 
 

Išbraukta. 
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Or. pt 

Pagrindimas 

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. Reikėtų išsamiau apsvarstyti galimus sprendimus, todėl 

šie klausimai neturėtų būti sprendžiami šios direktyvos kontekste. 

 

 


