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5.9.2018 A8-0245/162 

Pakeitimas 162 

Jean-Marie Cavada 

ALDE 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 
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nustatytai išimčiai prieštaraujanti 

sutartinė nuostata. 

 3)  Turinio dalijimosi internetu 

paslaugų 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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5.9.2018 A8-0245/163 

Pakeitimas 163 

Jean-Marie Cavada 

ALDE 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 11 straipsnis 

Su skaitmeninio naudojimo būdais susijusi 

spaudos publikacijų apsauga 

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. 

1.  Valstybės narės spaudos 

publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 

2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 

dalimi nustatytas teises, kad jie galėtų 

gauti teisingą ir proporcingą atlygį už tai, 

kad jų spaudos publikacijas skaitmeniniu 

būdu naudoja informacinės visuomenės 

paslaugų teikėjai. 

 Tokiomis teisėmis negalima pasinaudoti 

naudojant neesmines spaudos 

publikacijos dalis, įskaitant atskirus 

žodžius ar labai trumpas ištraukas. 

 Apsauga taip pat netaikoma faktinei 

informacijai. 

 1a.  1 dalyje nurodytos teisės nėra 

kliūtis, dėl kurios atskiri naudotojai 

negalėtų naudotis spaudos publikacijomis 

teisėtais privačiais ir nekomerciniais 

tikslais.  

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 

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 
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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. 

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.  

 2a.  1 dalyje nurodytos teisės 

netaikomos vieniems hipersaitams, prie 

kurių prirašomi atskiri žodžiai ar 

pateikiamos labai trumpos tekstų 

ištraukos. 

3. 1 dalyje nurodytų teisių atžvilgiu 

mutatis mutandis taikomi Direktyvos 

2001/29/EB 5–8 straipsniai ir Direktyva 

2012/28/ES. 

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. 

4.  1 dalyje nurodytos teisės išnyksta 

praėjus 5 metams po spaudos publikacijos 

paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas 

nuo metų, einančių po paskelbimo datos, 

sausio pirmos dienos. 

 1 dalyje nurodytos teisės netaikomos 

atgaline data.  

 4a.  Valstybės narės užtikrina, kad 

autoriai gautų tinkamą dalį papildomo 

pelno, kurį spaudos publikacijų leidėjai 

gauna už tai, kad spaudos publikaciją 

naudoja informacinės visuomenės 

paslaugų teikėjai.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/164 

Pakeitimas 164 

Jean-Marie Cavada 

ALDE 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 konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (5a) Kai kuriuose valstybėse narėse 

norint atgaminti ir naudoti architektūros 

ar skulptūros kūrinius, kurie nuolat yra 

viešose vietose, reikia gauti išankstinį 

autorių, teisių turėtojų ar kolektyvinio 

administravimo bendrovių leidimą. Kitose 

valstybėse narėse tokių kūrinių 

atgaminimui ar kitokio pobūdžio 

naudojimui komerciniais ar 

nekomerciniais tikslais taikoma 

Direktyvos 2001/29/EB 2 ir 3 

straipsniuose nustatytų teisių taikymo 

išimtis. Atsižvelgiant į skirtingą 

vadinamosios panoramos laisvės teisinio 

reglamentavimo padėtį visoje Sąjungoje, 

siekiant skatinti inovacijas ir dalytis 

kultūros vertybėmis visoje Europoje būtų 

naudinga toliau derinti teisės aktus.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/165 

Pakeitimas 165 

Jean-Marie Cavada 

ALDE 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 

 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 viešose vietose, pavyzdžiui, 

architektūros ar skulptūros kūrinių, 

atgaminimas ir naudojimas, išskyrus bet 

kokį naudojimą, susijusį su komerciniais 

tikslais. 

 2.  Netaikoma jokia šiuo straipsniu 

nustatytai išimčiai prieštaraujanti 

sutartinė nuostata. 

Or. en 

 

 


