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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 ir Direktyvos 2006/115/EB 3 ir 9 
straipsniais nustatytas teises dėl jų spaudos 
publikacijų skaitmeninio naudojimo, kad 
jie galėtų gauti sąžiningą ir proporcingą 
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atlygį už tai, kad jų publikacijas naudoja 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai.
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 
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.

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.

2a. 1 dalyje nurodytos teisės 
netaikomos saitų įterpimui.

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 nurodyta teisė netaikoma 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.

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.)


