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6.9.2018 A8-0245/137 

Pakeitimas 137 

Axel Voss 

PPE 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. Stiprėjantis 

disbalansas tarp galingų platformų ir 

spaudos leidėjų, kurie taip pat gali būti 

naujienų agentūros, jau lėmė tai, kad 

žiniasklaidos padėtis regioniniu lygmeniu 

gerokai pablogėjo. Vykstant perėjimui nuo 

spaudos prie skaitmeninio formato, 

spaudos publikacijų leidėjams ir naujoms 

agentūroms kyla problemų suteikiant savo 

publikacijų naudojimo internete licencijas 

ir susigrąžinant investicijas. Kol spaudos 

publikacijų leidėjai nėra pripažinti teisių 

turėtojais, teikti licencijas ir užtikrinti 

vykdymą skaitmeninėje aplinkoje dažnai 

sudėtinga ir neveiksminga; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/138 

Pakeitimas 138 

Axel Voss 

PPE 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; 

(32) reikia pripažinti leidėjų 

organizacinį ir finansinį įnašą į spaudos 

publikacijų gamybą ir toliau jį skatinti 

siekiant užtikrinti spaudos pramonės 

tvarumą ir taip užtikrinti, kad būtų galima 

gauti patikimą informaciją. Todėl būtina, 

kad valstybės narės Sąjungos lygmeniu 

Sąjungoje užtikrintų skaitmeniniais būdais 

naudojamų spaudos publikacijų teisinę 

apsaugą. Tokią apsaugą reikėtų 

veiksmingai užtikrinti Sąjungos teisėje 

nustatant skaitmeninio naudojimo būdų 

teises, susijusias su autorių teisėmis 

atgaminti ir padaryti viešai prieinamas 

spaudos publikacijas, siekiant už tokį 

naudojimą gauti teisingą ir proporcingą 

atlygį. Ši nuostata neturėtų būti taikoma 

privataus naudojimo būdams. Be to, 

įtraukimas į paieškos sistemą neturėtų 

būti laikomas sąžiningu ir proporcingu 

atlygiu; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/139 

Pakeitimas 139 

Axel Voss 

PPE 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) šioje direktyvoje būtina taip 

apibrėžti spaudos publikacijos sąvoką, kad 

ji apimtų tik paslaugų teikėjo paskelbtas 

žurnalistų publikacijas, kurias periodiškai 

ar reguliariai atnaujinamos bet kurioje 

terpėje 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. 

Apsauga taip pat netaikoma faktinei 

informacijai, kuri pranešama 

žurnalistiniuose straipsniuose remiantis 

spaudos publikacijomis, todėl ši apsauga 

niekam netrukdys pranešti tokios faktinės 

informacijos; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/140 

Pakeitimas 140 

Axel Voss 

PPE 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; 

(34) pagal šią direktyvą spaudos 

publikacijų leidėjams suteiktų teisių 

taikymo sritis turėtų būti tokia pati kaip 

Direktyvoje 2001/29/EB nustatytų 

atgaminimo ir padarymo viešai prieinamu 

teisių, kiek tai susiję su skaitmeninio 

naudojimo būdais, taikymo sritis. 

Valstybės narės turėtų turėti galimybių 

šioms teisėms taikyti tas pačias išimčių ir 

apribojimų nuostatas, 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; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/141 

Pakeitimas 141 

Axel Voss 

PPE 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) 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. Autoriai, 

kurių darbas integruotas į spaudos 

publikaciją, turi teisę į deramą dalį naujų 

papildomų pajamų, kurias spaudos 

leidėjai gauna už antrinį savo spaudos 

publikacijų naudojimą, kurias naudoja 

informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjai, kai tai susiję su 11 straipsnio 1 

dalyje numatytomis teisėmis; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/142 

Pakeitimas 142 

Axel Voss 

PPE 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) pastaraisiais metais internetinio 

turinio rinkos 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 autorių teisių saugomu 

turiniu internete šaltiniu. Internetinės 

paslaugos yra priemonė, kuria suteikiama 

platesnė prieiga prie kultūros ir kūrybos 

darbų ir kultūros ir kūrybos sektoriams 

siūloma puikių galimybių kurti naujus 

verslo modelius. Tačiau, nors jomis 

sudaromos sąlygos įvairovei ir 

palengvinamos galimybės naudotis 

turiniu, jos taip pat kelia problemų, kai 

autorių teisių saugomas turinys yra 

įkeliamas be išankstinio teisių turėtojų 

leidimo. Tai turi įtakos teisių turėtojų 

galimybėms nustatyti, ar ir kokiomis 

sąlygomis jų kūriniai ir kiti objektai gali 

būti naudojami, ir jų galimybėms gauti 

tinkamą atlygį; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/143 

Pakeitimas 143 

Axel Voss 

PPE 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) tam tikros informacinės 

visuomenės paslaugos yra skirtos (ir tai 

įprasto naudojimosi jomis dalis) 

visuomenei suteikti prieigą prie autorių 

teisių saugomo turinio ar kitų objektų, 

kuriuos įkėlė jų naudotojai. Pagal šią 

direktyvą turinio dalijimosi internetu 

paslaugų teikėjų apibrėžtis apima 

informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjus, kurių vienas iš pagrindinių tikslų 

– saugoti ar visuomenei sudaryti 

galimybes naudoti arba transliuoti didelę 

dalį autorių teisių saugomo turinio, kurį 

įkelia ir (arba) naudotis pateikia jo 

naudotojai, ir tai gerina turinį, įskaitant, 

be kita ko, skatinant pelną įkeltus 

kūrinius ar kitus objektus rodyti, žymėti, 

kuruoti, nustatyti jų seką, nepriklausomai 

nuo tam naudojamų metodų, taigi, 

aktyviai veikti. Todėl jiems negali būti 

taikoma Direktyvos 2000/31/EB 14 

straipsnyje numatyta atleidimo nuo 

atsakomybės išimtis. Pagal šią direktyvą 

turinio dalijimosi internetu paslaugų 

teikėjų apibrėžtis neapima labai mažų 

įmonių ir mažųjų įmonių, kaip nustatyta 

Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB 

priedo I antraštinėje dalyje, taip pat 

paslaugų teikėjų, veikiančių 

nekomerciniais tikslais, kaip antai, 

interneto enciklopedija, ir internetinių 

paslaugų, kurias teikiant turinys 
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įkeliamas išduodant leidimą visiems 

susijusiems teisių turėtojams, pvz., 

švietimo ar mokslinių duomenų 

saugyklos, teikėjų. Asmeninio naudojimo 

debesijos paslaugų teikėjai, kurie 

nesuteikia viešos tiesioginės prieigos, 

atviros programinės įrangos kūrimo 

platformos ir elektroninės prekyvietės, 

kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė 

prekyba internetu fizinėmis prekėmis, 

neturėtų būti laikomi turinio dalijimosi 

internetu paslaugų teikėjais remiantis 

šioje direktyvoje pateikiama apibrėžtimi; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/144 

Pakeitimas 144 

Axel Voss 

PPE 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. 

Internetinio turinio dalijimosi paslaugų 

teikėjai atlieka viešo paskelbimo veiksmą, 

todėl yra atsakingi už jo turinį ir turėtų su 

teisių turėtojais sudaryti susitarimus 

teisingai ir deramai teikti licencijas. Kai 

sudaromi susitarimai teikti licencijas, jie 

taip pat turėtų tokiu pačiu mastu ir 

taikymo sritimi apimti naudotojų 

atsakomybę, kai jie veikia nekomerciniais 

tikslais. Pagal 11 straipsnio 2a dalį 

internetinio turinio dalijimosi teikėjų 

atsakomybė pagal 13 straipsnį netaikoma 

hipersaitų įterpimo veiksmams, 

susijusiems su spaudos publikacijomis. 

Suinteresuotųjų subjektų dialogas itin 

svarbus skaitmeniniame pasaulyje. Jie 

turėtų apibrėžti geriausią patirtį, kurią 

taikant užtikrinamas licencijų suteikimo 

susitarimų veikimas ir internetinio turinio 

dalijimosi paslaugų teikėjų ir teisių 

turėtojų bendradarbiavimas. Nustatant 

tokią geriausią patirtį reikėtų atsižvelgti į 

su paslauga susijusio turinio autorių 

teisių pažeidimo mastą. 

_________________  

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. 
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Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/145 

Pakeitimas 145 

Axel Voss 

PPE 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 

 


