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6.9.2018 A8-0245/187 

Pakeitimas 187 

Isabella Adinolfi 

EFDD 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 

2 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) spaudos publikacija – užrašytas 

žurnalistinio pobūdžio literatūrinių 

kūrinių rinkinys, išleistas bet kokioje 

laikmenoje paslaugų teikėjo iniciatyva, 

jam prisiėmus redakcinę atsakomybę ir 

kontroliuojant, kurio dalis gali būti ir kiti 

kūriniai ar objektai ir kuris sudaro atskirą 

vienetą bendrą pavadinimą turinčiame 

periodiniame ar reguliariai 

atnaujinamame leidinyje, tokiame kaip 

laikraštis arba bendro pobūdžio ar 

specializuotas žurnalas, kurio paskirtis 

yra suteikti su naujienomis ar kitomis 

temomis susijusios informacijos. 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/188 

Pakeitimas 188 

Isabella Adinolfi 

EFDD 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 

 Vieša literatūros kūrinių panauda 

 1. Valstybės narės nustato išimtį 

Direktyvos 2006/115/EB 1 straipsnyje 

nurodytoms teisėms ir leidžia viešosioms 

bibliotekoms panaudos būdu visuomenei 

išduoti literatūros kūrinius visais 

formatais, taip pat nuotoliniu būdu, jei 

tokie literatūros kūriniai buvo įtraukti į jų 

rinkinius arba jeigu jos turi leistiną 

prieigą prie tų literatūros kūrinių. Tai 

nepažeidžia Direktyvos 2006/115/EB 6 

straipsnyje pateiktos nuostatos. 

 2. Negalioja jokia 1 dalyje nustatytai 

išimčiai prieštaraujanti sutartinė 

nuostata. 

 3. Valstybės narės, pasikonsultavusios su 

autoriais, leidėjais ir viešosiomis 

bibliotekomis, užtikrina, kad viešosios 

bibliotekos pagrįstomis sąlygomis galėtų 

įsigyti ir viešosios panaudos būdu, taip pat 

nuotoliniu būdu visais formatais išduoti 

visus literatūros kūrinius, kurie jau buvo 

teisėtai padaryti viešai prieinamais ir 

teisėtai įtraukti į jų rinkinius arba jeigu 

jos turi leistiną prieigą prie tų literatūros 

kūrinių. 

 4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 

veiksmus, kurių imtasi pagal šio 

straipsnio 3 dalį. Komisija sudaro 
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palankesnes sąlygas valstybėms narėms 

keistis geriausia patirtimi ir užtikrina 

visuomenei lengvą ir veiksmingą prieigą 

prie jos. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/189 

Pakeitimas 189 

Isabella Adinolfi 

EFDD 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 

 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 dalyje ir šios 

direktyvos 11 straipsnyje nustatytų teisių 

išimtį, kad leistų naudoti ištraukas iš 

anksčiau sukurtų kūrinių ir kitokių 

įkeliamo ar naudotojams pateikiamo 

turinio objektų į vartotojų sukurtą turinį 

tokiais tikslais, kaip kritika, apžvalga, 

iliustracija, karikatūra, parodija ar 

pastišas, jeigu citatos ar ištraukos: 

 a) yra susijusios su kūriniais ar kitais 

objektais, kurie teisėtai prieinami 

visuomenei; 

 b) yra naudojamos nurodant šaltinį, 

įskaitant autoriaus pavardę, nebent tai 

neįmanoma, taip pat 

 c) 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 paslaugų 

teikėjai negali pasinaudoti šio straipsnio 

1 dalyje numatyta išimtimi, kad apribotų 

savo atsakomybę arba savo įsipareigojimų 

mastą pagal susitarimus, sudarytus su 

teisių turėtojais pagal šios direktyvos 

13 straipsnį.  

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245./190 

Pakeitimas 190 

Isabella Adinolfi 

EFDD 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 

9 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9a straipsnis 

 Viešoji sritis 

 1. Valstybės narės užtikrina, kad tuo 

atveju, kai kūrinys ar kitas objektas 

patenka į viešąją sritį, sąžiningam viso ar 

dalies tokio kūrinio atgaminimui bet 

kokiu formatu ar bet kokioje laikmenoje, 

jei nesukuriamas naujas kūrinys ar 

objektas, vienodai nebūtų taikomos 

autorių ar gretutinės teisės. 

 2. Valstybės narės skatina galimybę 

naudotis tinkamomis viešajai sričiai 

prilyginamomis licencijomis, kad autoriai, 

atlikėjai ir gamintojai galėtų skirti savo 

kurinį ar jo dalį viešajai sričiai. 

 3. Valstybės narės tvarko duomenų bazę, 

kurioje yra kūrinių ar kitų objektų, skirtų 

viešajai sričiai, sąrašas. Ši duomenų bazė 

nuolat atnaujinama ir yra lengvai ir 

veiksmingai prieinama visuomenei. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/191 

Pakeitimas 191 

Isabella Adinolfi 

EFDD 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 

11 straipsnis Išbraukta. 

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. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/192 

Pakeitimas 192 

Isabella Adinolfi 

EFDD 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 

12 straipsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

12 straipsnis Išbraukta. 

Teisingos kompensacijos reikalavimai  

Valstybės narės gali nustatyti, kad, 

autoriui perleidus teisę ar suteikus jos 

licenciją leidėjui, toks perleidimas ar 

licencija yra pakankamas teisinis 

pagrindas leidėjui reikalauti dalies 

kompensacijos už kūrinio naudojimą 

pagal perleistos ar licencijuotos teisės 

išimtį ar apribojimą. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/193 

Pakeitimas 193 

Isabella Adinolfi 

EFDD 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 

13 straipsnis Išbraukta. 

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. 

 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 

nurodyti paslaugų teikėjai sukurtų 

skundų pateikimo ir teisių gynimo 
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mechanizmus, kuriais naudotojai gali 

naudotis kilus ginčams dėl 1 dalyje 

nurodytų priemonių taikymo. 

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. 

 

Or. en 

 


