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PR_COD_1amCom 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių 

bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

(COM(2016) 0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2016) 0593), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 

114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0383/2016), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,–

 atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 8 d. Regionų komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Vidaus rinkos ir vartotojų 

apsaugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Kultūros ir 

švietimo komiteto nuomones (A8-0000/2017), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. pritaria prie šios rezoliucijos pridėtam pareiškimui; 

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) dėl sparčios technologinės plėtros 

nesiliauja keitęsi kūrinių ir kitų objektų 

kūrimo, gamybos, platinimo ir 

panaudojimo būdai. Atsiranda vis naujų 

verslo modelių ir naujų rinkos dalyvių. 

(3) dėl sparčios technologinės plėtros 

nesiliauja keitęsi kūrinių ir kitų objektų 

kūrimo, gamybos, platinimo ir 

panaudojimo būdai. Atsiranda vis naujų 

verslo modelių ir naujų rinkos dalyvių. 

                                                 
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
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Sąjungos autorių teisių sistemoje išdėstyti 

tikslai ir principai neprarado reikšmės. 

Tačiau ir teisių turėtojams, ir naudotojams 

stinga teisinio tikrumo dėl kūrinių ir kitų 

objektų tam tikrų naudojimo būdų, 

įskaitant tarpvalstybinio naudojimo būdus, 

skaitmeninėje aplinkoje. Kaip nurodyta 

Komisijos komunikate „Šiuolaikiškos ir 

labiau visai Europai pritaikytos autorių 

teisių sistemos kūrimas“26, kai kuriose 

srityse būtina pritaikyti ir papildyti 

galiojančią Sąjungos autorių teisių sistemą. 

Šia direktyva nustatytos taisyklės, kuriomis 

tam tikros išimtys ir apribojimai pritaikomi 

skaitmeninei ir tarpvalstybinei aplinkai, ir 

priemonės, padėsiančios palengvinti tam 

tikrą licencijų teikimo tvarką, susijusią su 

kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, sklaida ir 

internetiniu audiovizualinių kūrinių 

pasiekiamumu užsakomųjų vaizdo 

programų platformose, siekiant padidinti 

galimybes susipažinti su turiniu. Siekiant 

sukurti sklandžiai veikiančią autorių teisių 

prekyvietę, taip pat reikėtų taisyklių dėl 

teisių į publikacijas, internetinių paslaugų 

teikėjų, kurie saugo naudotojų įkeltą turinį 

ir suteikia galimybę su juo susipažinti, 

vykdomo kūrinių ir kitų objektų naudojimo 

ir dėl autorių bei atlikėjų sutarčių 

skaidrumo; 

Sąjungos autorių teisių sistemoje išdėstyti 

tikslai ir principai neprarado reikšmės. 

Tačiau ir teisių turėtojams, ir naudotojams 

stinga teisinio tikrumo dėl kūrinių ir kitų 

objektų tam tikrų naudojimo būdų, 

įskaitant tarpvalstybinio naudojimo būdus, 

skaitmeninėje aplinkoje. Kaip nurodyta 

Komisijos komunikate „Šiuolaikiškos ir 

labiau visai Europai pritaikytos autorių 

teisių sistemos kūrimas“26, kai kuriose 

srityse būtina pritaikyti ir papildyti 

galiojančią Sąjungos autorių teisių sistemą. 

Šia direktyva nustatytos taisyklės, kuriomis 

tam tikros išimtys ir apribojimai pritaikomi 

skaitmeninei ir tarpvalstybinei aplinkai, ir 

priemonės, padėsiančios palengvinti tam 

tikrą licencijų teikimo tvarką, susijusią su 

kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, sklaida ir 

internetiniu audiovizualinių kūrinių 

pasiekiamumu užsakomųjų vaizdo 

programų platformose, siekiant padidinti 

galimybes susipažinti su turiniu. Siekiant 

sukurti sklandžiai veikiančią autorių teisių 

prekyvietę, taip pat reikėtų taisyklių dėl 

teisių į publikacijas naudojimo, 

internetinių paslaugų teikėjų platformų, 

kuriose saugomas ir teikiamas naudotojų 

įkeltas turinys ir suteikiama galimybė su 

juo susipažinti, vykdomo kūrinių ir kitų 

objektų naudojimo ir dėl autorių bei 

atlikėjų sutarčių skaidrumo; 

__________________ __________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final. 

Or. en 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) ši direktyva grindžiama šioje srityje 

šiuo metu galiojančiose direktyvose, visų 

pirma Europos Parlamento ir Tarybos 

(4) ši direktyva grindžiama šioje srityje 

šiuo metu galiojančiose direktyvose, visų 

pirma Europos Parlamento ir Tarybos 
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direktyvoje 96/9/EB27, Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyvoje 2001/29/EB28, 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

2006/115/EB29, Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvoje 2009/24/EB30, 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

2012/28/ES31 ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvoje 2014/26/ES32, 

išdėstytomis taisyklėmis ir jas papildo; 

direktyvoje 96/9/EB27, Europos 

Parlamento direktyvoje 2000/31/EB27a, 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

2000/31/EB28, Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvoje 2001/29/EB28, 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

2006/115/EB29, Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvoje 2009/24/ES30 ir 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

2012/28/ES31, išdėstytomis taisyklėmis ir 

jas papildo;  

__________________ __________________ 

27 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 96/9/EB dėl duomenų 

bazių teisinės apsaugos, OL L 77, 

1996 3 27, p. 20–28. 

27 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 96/9/EB dėl duomenų 

bazių teisinės apsaugos, OL L 77, 

1996 3 27, p. 20–28. 

 27a 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 (Elektroninės komercijos 

direktyva), OL L 178, 2000 7 17, p. 1. 

28 2001 m. gegužės 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių 

teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų 

aspektų suderinimo, OL L 167, 2001 6 22, 

p. 10–19. 

28 2001 m. gegužės 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių 

teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų 

aspektų suderinimo, OL L 167, 2001 6 22, 

p. 10–19. 

29 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos 

teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių 

teisėms, intelektinės nuosavybės srityje, 

OL L 376, 2006 12 27, p. 28–35. 

29 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos 

teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių 

teisėms, intelektinės nuosavybės srityje, 

OL L 376, 2006 12 27, p. 28–35. 

30 2009 m. balandžio 23 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2009/24/EB dėl kompiuterių programų 

teisinės apsaugos, OL L 111, 2009 5 5, 

p. 16–22. 

30 2009 m. balandžio 23 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2009/24/EB dėl kompiuterių programų 

teisinės apsaugos, OL L 111, 2009 5 5, 

p. 16–22. 

31 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2012/28/ES dėl tam 

tikro leistino nenustatytų autorių teisių 

kūrinių naudojimo, OL L 299, 2012 10 27, 

p. 5–12. 

31 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2012/28/ES dėl tam 

tikro leistino nenustatytų autorių teisių 

kūrinių naudojimo, OL L 299, 2012 10 27, 

p. 5–12. 
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32 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių 

ir gretutinių teisių administravimo ir 

daugiateritorių licencijų naudoti muzikos 

kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje, 

OL L 84, 2014 3 20, p. 72–98. 

32 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių 

ir gretutinių teisių administravimo ir 

daugiateritorių licencijų naudoti muzikos 

kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje, 

OL L 84, 2014 3 20, p. 72–98. 

Or. en 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) mokslinių tyrimų, švietimo ir 

kultūros paveldo išsaugojimo srityse dėl 

skaitmeninių technologijų tapo įmanomi 

naujų tipų naudojimo būdai, kuriems 

akivaizdžiai netaikomos galiojančios 

Sąjungos taisyklės dėl išimčių ir 

apribojimų. Be to, vidaus rinkos veikimas 

gali nukentėti dėl to, kad direktyvose 

2001/29/EB, 96/9/EB ir 2009/24/EB 

nustatytos išimtys ir apribojimai šiose 

srityse yra laisvai pasirenkami. Tai ypač 

pasakytina apie tarpvalstybinio naudojimo 

būdus, kurie skaitmeninėje aplinkoje įgyja 

vis didesnę reikšmę. Todėl tikslinga 

atsižvelgiant į tuos naujus naudojimo 

būdus iš naujo įvertinti galiojančias 

moksliniams tyrimams, mokomajam darbui 

ir kultūros paveldo išsaugojimui svarbias 

Sąjungos teisės išimtis ir apribojimus. 

Turėtų būti nustatytos privalomos tekstų ir 

duomenų gavybos technologijų naudojimo 

būdų išimtys ar apribojimai mokslinių 

tyrimų srityje, mokomojo darbo iliustracijų 

tikslais skaitmeninėje aplinkoje ir kultūros 

paveldo išsaugojimo srityje. Naudojimo 

būdams, kuriems netaikomi šioje 

direktyvoje nustatyti išimtys ar 

apribojimai, toliau taikomos esamos 

Sąjungos teisės išimtys ar apribojimai. 

Direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB turėtų 

(5) inovacijų, mokslinių tyrimų, 

švietimo ir kultūros paveldo išsaugojimo 

srityse dėl skaitmeninių technologijų tapo 

įmanomi naujų tipų naudojimo būdai, 

kuriems akivaizdžiai netaikomos 

galiojančios Sąjungos taisyklės dėl išimčių 

ir apribojimų. Be to, vidaus rinkos 

veikimas gali nukentėti dėl to, kad 

direktyvose 2001/29/EB, 96/9/EB ir 

2009/24/EB nustatytos išimtys ir 

apribojimai šiose srityse yra laisvai 

pasirenkami. Tai ypač pasakytina apie 

tarpvalstybinio naudojimo būdus, kurie 

skaitmeninėje aplinkoje įgyja vis didesnę 

reikšmę. Todėl tikslinga atsižvelgiant į tuos 

naujus naudojimo būdus iš naujo įvertinti 

galiojančias inovacijoms, moksliniams 

tyrimams, mokomajam darbui ir kultūros 

paveldo išsaugojimui svarbias Sąjungos 

teisės išimtis ir apribojimus. Turėtų būti 

nustatytos privalomos tekstų ir duomenų 

gavybos technologijų naudojimo būdų 

išimtys ar apribojimai inovacijų ir 

mokslinių tyrimų srityje, mokomojo darbo 

iliustracijų tikslais skaitmeninėje aplinkoje 

ir kultūros paveldo išsaugojimo srityje. 

Naudojimo būdams, kuriems netaikomi 

šioje direktyvoje nustatyti išimtys ar 

apribojimai, toliau taikomos esamos 

Sąjungos teisės išimtys ar apribojimai. 
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būti pritaikytos; Direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB turėtų 

būti pritaikytos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) šia direktyva nustatytomis išimtimis 

ir apribojimu siekiama teisingos 

pusiausvyros, kai vienoje teisių ir interesų 

svarstyklių pusėje autoriai ir kiti teisių 

turėtojai, o kitoje naudotojai. Jie gali būti 

taikomi tik tam tikrais specialiais atvejais, 

kai nekyla kliūčių naudoti kūrinį ar kitą 

objektą įprastiniu būdu ir be reikalo 

nepažeidžiami teisėti teisių turėtojų 

interesai; 

(6) šia direktyva nustatytomis išimtimis 

ir apribojimais siekiama teisingos 

pusiausvyros, kai vienoje teisių ir interesų 

svarstyklių pusėje autoriai ir kiti teisių 

turėtojai, o kitoje naudotojai. Jie gali būti 

taikomi tik tam tikrais specialiais atvejais, 

kai nekyla kliūčių naudoti kūrinį ar kitą 

objektą įprastiniu būdu ir be reikalo 

nepažeidžiami teisėti teisių turėtojų 

interesai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) naujos technologijos sudaro sąlygas 

automatinei skaičiuojamajai skaitmeninio 

pavidalo informacijos, tokios kaip tekstas, 

garsai, vaizdai ar duomenys, analizei, 

paprastai vadinamai tekstų ir duomenų 

gavyba. Tos technologijos leidžia 

mokslininkams apdoroti didelius 

informacijos kiekius ir taip gauti naujų 

žinių ir atpažinti naujas tendencijas. Tekstų 

ir duomenų gavybos technologijos vyrauja 

skaitmeninėje ekonomikoje, tačiau plačiai 

pripažįstama, kad tekstų ir duomenų 

gavyba gali būti ypač naudinga 

(8) naujos technologijos sudaro sąlygas 

automatinei skaičiuojamajai skaitmeninio 

pavidalo informacijos, tokios kaip tekstas, 

garsai, vaizdai ar duomenys, analizei, 

paprastai vadinamai tekstų ir duomenų 

gavyba. Tekstų ir duomenų gavyba leidžia 

nuskaityti ir analizuoti didelius 

skaitmeniniu būdu saugomos informacijos 

kiekius ir taip gauti naujų žinių ir atpažinti 

naujas tendencijas. Kad būtų vykdoma 

tekstų ir duomenų gavyba, reikia pirma 

prieiti prie informacijos ir po to ją atkurti. 

Paprastai tik po to, kai ta informacija 
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mokslininkų bendruomenei ir taip 

paskatinti inovacijas. Tačiau Sąjungoje 

mokslinių tyrimų organizacijoms, tokioms 

kaip universitetai ir mokslinių tyrimų 

institutai, trūksta teisinio tikrumo, kokiu 

mastu jos gali vykdyti turinio tekstų ir 

duomenų gavybą. Tam tikrais atvejais 
tekstų ir duomenų gavybos dalis gali būti 

autorių teisių ir (arba) sui generis 

duomenų bazės gamintojo teisės saugomi 

veiksmai, visų pirma kūrinių ar kitų 

objektų atgaminimas ir (arba) duomenų 

bazės turinio perkėlimas. Kai netaikoma 

jokia išimtis ar apribojimas, reikėtų gauti 

teisių turėtojų leidimą atlikti tokius 

veiksmus. Tekstų ir duomenų gavybai taip 

pat gali būti naudojami autorių teisės 

nesaugomi paprasti faktai ar duomenys, ir 

šiais atvejais leidimo nereikia; 

normalizuojama, ją galima tvarkyti 

pasitelkiant tekstų ir duomenų gavybą. Kai 

galima teisėtai gauti informaciją, tik kai 

ta informacija normalizuojama, vykdomas 

autorių teisėmis saugomas naudojimas, 

nes tai lemia atgaminimą keičiant 

informacijos formatą ir gaunant ją iš 

duomenų bazės formatu, kuriam taikoma 

tekstų ir duomenų gavyba. Su autorių 

teisėmis susiję procesai naudojant tekstų 

ir duomenų gavybos technologiją yra ne 

pats tekstų ir duomenų gavybos procesas, 

kurį sudaro skaitmeniniu būdu saugomos, 

normalizuotos informacijos nuskaitymas 

ir analizė, o prieigos procesas ir procesas, 

kuriuo normalizuojama informacija, kad 

būtų įmanoma automatinė skaičiuojamoji 

analizė. Galimybės susipažinti su autorių 

teisėmis saugoma informacija, susijusia 

su kūriniais ir kitais objektais, procesas 

jau reglamentuojamas Sąjungos teise; 

Or. en 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) Sąjungos teisėje jau nustatyta tam 

tikrų naudojimo moksliniams tikslams 

būdų išimčių ir apribojimų, kurie gali būti 

taikomi tekstų ir duomenų gavybos 

veiksmams. Tačiau šie išimtys ir 

apribojimai yra laisvai pasirenkami ir ne 

iki galo pritaikyti prie mokslo tyrimų 

srityje naudojamų technologijų. Be to, kai 

mokslininkai gali teisėtai susipažinti su 

turiniu, pavyzdžiui, prenumeruodami 

publikacijas ar įgydami atviros prieigos 

licencijas, licencijų sąlygose tekstų ir 

duomenų gavyba gali būti neleidžiama. 

Kadangi vis daugiau mokslinių tyrimų 

vykdoma naudojantis skaitmenine 

technologija, kyla grėsmė, kad nesiėmus 

(9) Sąjungos teisėje jau nustatyta tam 

tikrų naudojimo moksliniams tikslams 

būdų išimčių ir apribojimų, kurie gali būti 

taikomi tekstų ir duomenų gavybos 

veiksmams. Tačiau šie išimtys ir 

apribojimai yra laisvai pasirenkami ir ne 

iki galo pritaikyti prie mokslo tyrimų 

srityje naudojamų technologijų. Be to, kai 

galima teisėtai susipažinti su turiniu, 

pavyzdžiui, prenumeruodami publikacijas 

ar įgydami atviros prieigos licencijas, 

licencijų sąlygose tekstų ir duomenų 

gavyba gali būti neleidžiama. Kadangi vis 

daugiau mokslinių tyrimų vykdoma 

naudojantis skaitmenine technologija, kyla 

grėsmė, kad nesiėmus priemonių šalinti su 
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priemonių šalinti su tekstų ir duomenų 

gavyba susijusio teisinio netikrumo 

nukentės Sąjungos, kaip mokslinių tyrimų 

erdvės, konkurencinė padėtis; 

tekstų ir duomenų gavyba susijusio teisinio 

netikrumo nukentės Sąjungos, kaip 

mokslinių tyrimų erdvės, konkurencinė 

padėtis. Svarbu pripažinti tekstų ir 

duomenų gavybos technologijų svarbą 

suteikiant galimybę naujoms žinioms, 

inovacijoms ir atradimams visose srityse ir 

tų technologijų vaidmenį nuolat vystant 

skaitmeninę ekonomiką, numatant 

informacijos atgaminimo ir gavimo 

išimtis tekstų ir duomenų gavybos tikslais, 

kai turima teisėta galimybė susipažinti. 

Galimybė susipažinti su informacija, kuri 

jau yra normalizuota autorių teisių 

savininkui suteikia galimybę reikalauti 

kompensacijos, tačiau patiems asmenims 

neturėtų būti suteikta teisėta galimybė 

susipažinti su informacija, kad ją 

normalizuotų ir atliktų jos tekstų ir 

duomenų gavybos analizę; 

Or. en 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) be to, plačiai pripažįstama, kad 

galimybė susipažinti su normalizuota 

informacija tokiu formatu, kuriuo 

leidžiama taikyti tekstų ir duomenų 

gavybą, visų pirma gali būti naudinga 

visai mokslininkų bendruomenei, 

įskaitant mažesnes mokslinių tyrimų 

organizacijas, ypač tais atvejais, kai nėra 

teisėtos galimybės susipažinti su turiniu, 

pvz., prenumeruojant publikacijas ar 

įgyjant atviros prieigos licencijas. 

Sąjungoje mokslinių tyrimų 

organizacijos, pvz., universitetai ir 

mokslinių tyrimų institutai susiduria su 

problemomis įgyjant teisėtą galimybę 

susipažinti su skaitmeniniu būdu 

saugoma informacija, kurios reikia 
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naujoms žinioms gauti tekstų ir duomenų 

gavybos priemonėmis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) šį teisinį netikrumą reikėtų šalinti 

nustatant privalomą atgaminimo teisės ir 

teisės neleisti perkelti duomenų iš 

duomenų bazės išimtį. Nauja išimtis 

neturėtų pažeisti Direktyvos 2001/29/EB 5 

straipsnio 1 dalyje nustatytos galiojančios 

privalomos laikinų atgaminimo veiksmų 

išimties, kuri turėtų būti toliau taikoma 

tekstų ir duomenų gavybos būdams, kuriais 

nekopijuojama daugiau, nei leidžiama 

pagal tą išimtį. Išimtis taip pat turėtų būti 

naudinga į viešojo ir privačiojo sektorių 

partnerystę įsitraukiančioms mokslinių 

tyrimų organizacijoms; 

(10) šį teisinį netikrumą reikėtų šalinti 

nustatant privalomą išimtį, kad mokslinių 

tyrimų organizacijos turėtų galimybę 

susipažinti su normalizuota informacija 

tokiu formatu, kuris suteikia galimybę 

tekstų ir duomenų gavybai, jeigu tą 

procesą atlieka mokslinių tyrimų 

organizacija. Teisių turėtojai turėtų turėti 

teisę reikalauti su normalizavimo proceso 

išlaidomis susijusios kompensacijos. 

Išimtis taip pat turėtų būti naudinga į 

viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę 

įsitraukiančioms mokslinių tyrimų 

organizacijoms. Naujos išimtys neturėtų 

pažeisti Direktyvos 2001/29/EB 5 

straipsnio 1 dalyje nustatytos galiojančios 

privalomos laikinų atgaminimo veiksmų 

išimties, kuri turėtų būti toliau taikoma 

tekstų ir duomenų gavybos būdams, kuriais 

nekopijuojama daugiau, nei leidžiama 

pagal tą išimtį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) nėra reikalo teisių turėtojams 

nustatyti kompensacijos už naudojimo 

(13) reikia teikti kompensaciją teisių 

turėtojams, susijusią su išimtimi, kuria 
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būdus, taikomus pagal šia direktyva 

nustatytą tekstų ir duomenų gavybos 

išimtį, nes, turint omenyje išimties pobūdį 

ir taikymo sritį, nuostoliai turėtų būti 

minimalūs; 

mokslinių tyrimų organizacijoms, 

neturinčioms teisėtos galimybės 

susipažinti su informacija, suteikiama 

galimybė susipažinti su normalizuotais 

duomenimis, tinkamais tekstų ir duomenų 

gavybai, tik jeigu tokia kompensacija 

proporcinga duomenų proceso 

normalizavimo išlaidoms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) teisių turėtojų apsauga nuo 

duomenų rinkinių, gautų tik tekstų ir 

duomenų gavybos reikmėms, naudojimo 

reikalinga tam, kad būtų išvengta 

piktnaudžiavimo šioje direktyvoje 

numatyta išimtimi ir įpareigojimu. Vis 

dėlto mokslinių tyrimų srityje tų duomenų 

rinkinių prieinamumas gali būti būtinas 

užbaigus tekstų ir duomenų gavybos 

procesą, kad būtų patvirtinti mokslinių 

tyrimų rezultatai. Atitinkamų duomenų 

rinkinių išsaugojimas, kai negali būti 

užtikrinta, kad tekstų ir duomenų gavybos 

proceso pakartotiniu normalizavimu ir 

pakartotiniu procesu būtų pasiekta 

identiškų rezultatų, turi būti 

reglamentuojamas. Tam valstybės narės 

turėtų turėti atitinkamų duomenų 

rinkinių saugojimo priemones, kad būtų 

įmanomas mokslinių tyrimų rezultatų, 

kurie vėliau gali tapti reikalingais, 

patikrinimas; 

Or. en 
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Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) nors nuotolinio mokymosi ir 

tarpvalstybinio švietimo programos 

labiausiai išplėtotos aukštojo mokslo 

lygmeniu, skaitmeninės priemonės ir 

ištekliai vis labiau naudojami visais 

švietimo lygmenimis, ypač siekiant 

pagerinti ir praplėsti mokymosi patirtį. 

Todėl šia direktyva nustatyta išimtis ar 

apribojimas turėtų būti naudingi visoms 

švietimo veiklą nekomerciniais tikslais 

vykdančioms pradinio, vidurinio, 

profesinio ir aukštojo mokslo įstaigoms. 

Švietimo įstaigos organizacinė struktūra 

ir finansavimo priemonės nėra lemiami 

veiksniai nustatant, ar veikla yra 

nekomercinio pobūdžio; 

(15) nors nuotolinio mokymosi ir 

tarpvalstybinio švietimo programos 

labiausiai išplėtotos aukštojo mokslo 

lygmeniu, skaitmeninės priemonės ir 

ištekliai vis labiau naudojami švietimo 

srityje visais švietimo lygmenimis, ypač 

siekiant pagerinti ir praplėsti mokymosi 

patirtį. Todėl šia direktyva nustatyta išimtis 

ar apribojimas turėtų būti naudingi visai 

įstaigų vykdomai mokymo veiklai, 

neatsižvelgiant į jų organizacinę struktūrą 

ir finansavimo priemones, kai tokios 

įstaigos yra pripažintos arba akredituotos 

kaip švietimo įstaigos arba teikia švietimo 

programą, kurią pripažino arba 

akreditavo atitinkama nacionalinė 

valdžios institucija; 

Or. en 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) išimtis ar apribojimas turėtų būti 

taikomi skaitmeninio kūrinių ir kitų 

objektų naudojimo būdams, tokiems kaip 

kūrinių dalių ar ištraukų naudojimas 

mokymo veiklai, įskaitant susijusią 

mokymosi veiklą, paremti, paįvairinti ar 

papildyti. Kūriniai ar kiti objektai pagal 

išimtį ar apribojimą turėtų būti naudojami 

tik mokymo ir mokymosi veiklos, už kurią 

atsakingos švietimo įstaigos, kontekste, 

įskaitant per egzaminus, ir ne daugiau, 

negu būtina tokios veiklos reikmėms. 

Išimtis ar apribojimas turėtų aprėpti ir 

(16) išimtis ar apribojimas turėtų būti 

taikomi skaitmeninio kūrinių ir kitų 

objektų naudojimo būdams, tokiems kaip 

kūrinių dalių ar ištraukų naudojimas 

mokymo veiklai, įskaitant susijusią 

mokymosi veiklą, paremti, paįvairinti ar 

papildyti. Kūriniai ar kiti objektai pagal 

išimtį ar apribojimą turėtų būti naudojami 

tik mokymo ir mokymosi veiklos, už kurią 

atsakingos atitinkamos nacionalinės 

valdžios institucijos švietimo įstaigomis 

pripažintos ar akredituotos įstaigos arba 

kuri teikiama atitinkamos nacionalinės 
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skaitmeninių priemonių naudojimą klasėje, 

ir internetinį naudojimą per švietimo 

įstaigos saugųjį elektroninį tinklą, kurio 

prieiga turėtų būti apsaugota, pirmiausia 

autentiškumo patvirtinimo procedūromis. 

Išimtis ar apribojimas turėtų būti suprasti, 

kaip apimantys specialius neįgalių asmenų 

prieinamumo poreikius, susijusius su 

mokomojo darbo iliustracijomis; 

valdžios institucijos pripažintoje švietimo 

programoje, kontekste. Išimtis ar 

apribojimas turėtų aprėpti ir skaitmeninių 

priemonių naudojimą, kai mokymo veikla 

vykdoma tradiciniu būdu, įskaitant 

mokymą, vykstantį už įstaigos patalpų 

ribų, ir internetinį naudojimą per įstaigos 

saugųjį elektroninį tinklą, kurio prieiga 

turėtų būti apsaugota, pirmiausia 

autentiškumo patvirtinimo procedūromis. 

Išimtis ar apribojimas turėtų būti suprasti, 

kaip apimantys specialius neįgalių asmenų 

prieinamumo poreikius, susijusius su 

mokomojo darbo iliustracijomis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) šioje direktyvoje turėtų būti 

laikoma, kad kūriniai ir kiti objektai nuolat 

yra kultūros paveldo įstaigos rinkinyje, kai 

jie priklauso kultūros paveldo įstaigai ar 

yra joje nuolat laikomi, pavyzdžiui, 

perleidus nuosavybę ar pagal licencijos 

suteikimo susitarimą; 

(21) šioje direktyvoje turėtų būti 

laikoma, kad kūriniai ir kiti objektai nuolat 

yra kultūros paveldo įstaigos rinkinyje, kai 

jie priklauso kultūros paveldo įstaigai ar 

yra joje nuolat laikomi, pavyzdžiui, 

perleidus nuosavybę ar pagal licencijos 

suteikimo susitarimą arba privalomą 

užstatą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

25 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (25a) atsižvelgiant į valstybių narių ir 

kūrybos bei kultūros sektorių kolektyvinio 

administravimo praktikos skirtumus, 
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reikia pateikti sprendimą tuo atveju, kai 

licencijavimo mechanizmai nėra 

veiksmingi sprendimai, pvz. dėl 

kolektyvinių licencijų trūkumo arba dėl 

to, kad jokia kolektyvinio administravimo 

organizacija nesugebėjo gauti 

pripažinimo valstybėje narėje ar 

sektoriuje. Tokiais atvejais, kai trūksta 

licencijavimo mechanizmų, reikia 

numatyti išimtį, kuria kultūros paveldo 

institucijoms leidžiama nebeprekiaujamus 

jų kūrinius pateikti internete savo 

saugiuose technologijos tinkluose. Tačiau 

taip pat reikia autoriams suteikti galimybę 

teikti licencijas arba sudaryti kolektyvinio 

administravimo organizaciją, taip pat 

įtraukti juos į sprendimą dėl to, ar tokios 

licencijos prieinamos. Be to, teisių 

turėtojai turėtų galėti prieštarauti savo 

kūrinių įtraukimui į tokius saugios 

technologijos tinklus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

27 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) kadangi masiško skaitmeninimo 

projektai kultūros paveldo įstaigoms gali 

reikšti dideles išlaidas, bet kokios pagal šia 

direktyva nustatytus mechanizmus 

suteiktos licencijos neturėtų joms trukdyti 

gauti pagrįstų įplaukų, kad būtų padengtos 

licencijų ir kūrinių ir kitų objektų, kurioms 

ji taikoma, skaitmeninimo ir sklaidos 

išlaidos; 

(27) kadangi masiško skaitmeninimo 

projektai kultūros paveldo įstaigoms gali 

reikšti dideles išlaidas, bet kokios pagal šia 

direktyva nustatytus mechanizmus 

suteiktos licencijos neturėtų joms trukdyti 

gauti pagrįstų įplaukų, kad būtų 

prisidedama prie licencijų ir kūrinių ir kitų 

objektų, kurioms ji taikoma, 

skaitmeninimo ir sklaidos išlaidų 

padengimo; 

Or. en 
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Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

30 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (30a) Sąjungos paveldo išsaugojimas yra 

labai svarbus ir turėtų būti stiprinamas 

ateities kartų labui. To reikėtų pasiekti 

visų pirma apsaugant paskelbtą paveldą. 

Todėl reikėtų sukurti Sąjungos teisėtą 

saugyklą, kad būtų užtikrinta, kad 

leidiniai susiję su Sąjunga, pvz., Sąjungos 

teise, Sąjungos istorija ir integracija, 

Sąjungos politika ir demokratija, 

instituciniais, Parlamento reikalais ir 

politika, taip pat Sąjungos intelektiniu 

registru ir būsimu paskelbtu paveldu, 

būtų sistemingai renkami. Toks paveldas 

turėtų būti išsaugotas kuriant Sąjungos 

leidinių, susijusių su Sąjungos reikalais, 

archyvą, tačiau jis taip pat turėtų būti 

prieinamas Sąjungos piliečiams ir 

būsimoms kartoms. Europos Parlamento 

biblioteka, kaip vienintelės Sąjungos 

piliečiams tiesiogiai atstovaujančios 

institucijos biblioteka, turėtų būti paskirta 

Sąjungos saugojimo biblioteka. Kad 

leidėjams, spaustuvininkams ir 

importuotojams neturėtų būti sukurta 

pernelyg didelė našta, tik tokie 

elektroniniai leidiniai, kaip e. knygos, 

e. moksliniai žurnalai ir e. žurnalai turėtų 

būti saugomi Europos Parlamento 

bibliotekoje, kurioje skaitytojams turėtų 

būti prieinami leidiniai, įtraukti į 

Sąjungos teisėtą saugyklą Europos 

Parlamento bibliotekoje mokslinių tyrimų 

ar tyrimų reikmėms, ir kuriuos 

kontroliuoja Europos Parlamento 

biblioteka. Tokie leidiniai neturėtų būti iš 

išorės prieinami internetu; 

Or. en 
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Pakeitimas 17 

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, būtinas atviras internetas 

ir laisva pliuralistinė spauda. Jei iš esmės 

prisideda prie viešų diskusijų ir sklandaus 

demokratinės visuomenės veikimo. 

Vykstant perėjimui nuo spaudos prie 

skaitmeninio formato, spaudos publikacijų 

leidėjams kyla problemų nustatant padėtį, 

kad būtų užtikrintos teise arba priskyrimo, 

licencijų ar bet kokio kito sutartimi 

įforminto susitarimo priemonėmis 

suteiktos jų turimos teisės. Kol spaudos 

publikacijų leidėjai nėra pripažinti 

prezumpcijos, kad jie gali pasinaudoti 

teisėmis skirtingai prisidėti prie savo 

spaudos publikacijų, naudos gavėjais, 

teikti licencijas ir užtikrinti vykdymą 

skaitmeninėje aplinkoje dažnai sudėtinga ir 

neveiksminga; 

Or. en 

 

Pakeitimas 18 

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, 

(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, 
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susijusias su autorių teisėmis atgaminti ir 

padaryti viešai prieinamas spaudos 

publikacijas; 

susijusias su prezumpcija, kad spaudos 

publikacijos leidėjai turi teisę savo vardu 

apginti autorių teises ir reikalauti teisių 

gynimo priemonių, susijusių su jų 

pranešime spaudai paskelbtais kūriniais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 19 

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) 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 

skaičiavimo nuorodų ar indeksavimo 

sistemos, pvz., hipersaitų įterpimo, 

veiksmams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

34 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(34) pagal šią direktyvą spaudos 

publikacijų leidėjams suteiktų teisių 

Išbraukta. 
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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; 

Or. en 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

38 konstatuojamosios dalies pirma pastraipa 

 

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; 

kai informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjai aktyviai ir tiesiogiai dalyvauja 

visuomenei teikiant įkeltą turinį ir kai 

tokia veikla nėra vien techninio, 

automatinio ir pasyvaus pobūdžio, 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; 

__________________ __________________ 

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. 

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. 

Or. en 
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Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

38 konstatuojamosios dalies antra pastraipa 

 

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 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

38 konstatuojamosios dalies trečia pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekiant užtikrinti bet kokio susitarimo 

suteikti licenciją veikimą, informacinės 

visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo 

didžiulius jų naudotojų įkeltų autorių 

teisių saugomų kūrinių ir kitų objektų 

kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su 

jais susipažinti, turėtų imtis tinkamų 

proporcingų priemonių užtikrinti kūrinių ir 

kitų objektų apsaugą, pavyzdžiui, 

įdiegdami efektyvias technologijas. Ši 

prievolė turėtų būti taikoma ir tada, kai 

informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjams gali būti taikomas Direktyvos 

2000/31/EB 14 straipsnyje numatytas 

atleidimas nuo atsakomybės; 

Siekiant užtikrinti bet kokio susitarimo 

suteikti licenciją veikimą, informacinės 

visuomenės paslaugų teikėjai, kurie 

tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvauja 

visuomenei teikiant vartotojų įkeltą turinį, 

turėtų imtis tinkamų proporcingų 

priemonių užtikrinti kūrinių ir kitų objektų 

apsaugą, pavyzdžiui, įdiegdami efektyvias 

technologijas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

38 straipsnio 3 a pastraipa (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 siekiant įgyvendinti tokias priemones, 

teisių turėtojai paslaugų teikėjams turėtų 

suteikti kruopščiai nustatytus kūrinius ar 

objektus, kurių autorių teises jie mano 

turintys. Teisių turėtojai turėtų išlikti 

atsakingi už trečiųjų šalių teiginius dėl 

kūrinių, kuriuos jie laiko savais, 

naudojimo įgyvendinant bet kokį su 

paslaugų teikėju sudarytą susitarimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

39 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(39) norint, kad veiktų technologijos, 

tokios kaip turinio atpažinimo 

technologijos, būtinas informacinės 

visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo 

didžiulius jų naudotojų įkeltų autorių teisių 

saugomų kūrinių ar kitų objektų kiekius ir 

suteikia visuomenei galimybę su jais 

susipažinti, ir teisių turėtojų 

bendradarbiavimas. Tokiais atvejais teisių 

turėtojai turėtų suteikti reikiamų duomenų, 

kad paslaugų teikėjai aptiktų jų turinį, o 

paslaugų teikėjai turėtų teisių turėtojus 

supažindinti su įdiegtomis technologijomis, 

kad būtų galima įvertinti, ar jos tinkamos. 

Visų pirma, paslaugų teikėjai turėtų 

informuoti teisių turėtojus, koks 

naudojamų technologijų tipas ir veikimo 

būdas ir kiek teisių turėtojų turinio 

pavyksta jomis atpažinti. Tos technologijos 

taip pat turėtų leisti teisių turėtojams gauti 

iš informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjų informacijos, kaip naudojamas jų 

turinys, kuriam taikomas susitarimas; 

(39) norint, kad veiktų technologijos, 

tokios kaip turinio atpažinimo 

technologijos, būtinas informacinės 

visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo 

didžiulius jų naudotojų įkeltų autorių teisių 

saugomų kūrinių ar kitų objektų kiekius ir 

suteikia visuomenei galimybę su jais 

susipažinti, ir teisių turėtojų 

bendradarbiavimas. Tokiais atvejais teisių 

turėtojai turėtų suteikti reikiamų duomenų, 

kad paslaugų teikėjai aptiktų jų turinį, o 

paslaugų teikėjai turėtų teisių turėtojus 

supažindinti su įdiegtomis technologijomis, 

kad būtų galima įvertinti, ar jos tinkamos. 

Visų pirma, paslaugų teikėjai turėtų 

informuoti teisių turėtojus, koks 

naudojamų technologijų tipas ir veikimo 

būdas ir kiek tiksliai teisių turėtojų turinio 

jomis atpažįstama. Tos technologijos taip 

pat turėtų leisti teisių turėtojams gauti iš 

informacinės visuomenės paslaugų teikėjų 

informacijos, kaip naudojamas jų turinys, 

kuriam taikomas susitarimas; 

Or. en 
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Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

41 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(41) įgyvendinant skaidrumo prievoles 

reikėtų atsižvelgti į skirtingų turinio 

sektorių ir kiekvieno sektoriaus autorių ir 

atlikėjų teisių ypatumus. Valstybės narės 

turėtų konsultuotis su visomis 

suinteresuotosiomis šalimis, nes tai turėtų 

padėti nustatyti sektorinius reikalavimus. 

Kolektyvines derybas reikėtų laikyti 

galimybe pasiekti atitinkamų 

suinteresuotųjų šalių susitarimą dėl 

skaidrumo. Reikėtų nustatyti pereinamąjį 

laikotarpį, kad prie skaidrumo reikalavimų 

būtų galima pritaikyti esamą ataskaitų 

teikimo tvarką. Skaidrumo reikalavimų 

nereikia taikyti susitarimams, sudarytiems 

su kolektyvinio administravimo 

organizacijomis, nes jiems jau taikomi 

Direktyvos 2014/26/ES skaidrumo 

reikalavimai; 

(41) įgyvendinant skaidrumo prievoles 

reikėtų atsižvelgti į skirtingų turinio 

sektorių ir kiekvieno sektoriaus autorių ir 

atlikėjų teisių ypatumus, taip pat autorių ir 

atlikėjų indelio į bendrą kūrinį ar atlikimo 

įrašą svarbą. Valstybės narės turėtų 

konsultuotis su visomis 

suinteresuotosiomis šalimis, nes tai turėtų 

padėti nustatyti sektorinius reikalavimus ir 

supaprastinti kiekvieno sektoriaus 

standartinių informacijos teikimo 

pranešimų ir procedūrų kūrimą. 

Kolektyvines derybas reikėtų laikyti 

galimybe pasiekti atitinkamų 

suinteresuotųjų šalių susitarimą dėl 

skaidrumo ir, kai įgyvendinami 

kolektyvinių derybų susitarimai, į kuriuos 

įtraukti skaidrumo įpareigojimai, 

skaidrumo įpareigojimai turėtų būti 

laikomi patenkintais. Reikėtų nustatyti 

pereinamąjį laikotarpį, kad prie skaidrumo 

reikalavimų būtų galima pritaikyti esamą 

ataskaitų teikimo tvarką. Skaidrumo 

reikalavimų nereikia taikyti susitarimams, 

sudarytiems su kolektyvinio 

administravimo organizacijomis, nes jiems 

jau taikomi Direktyvos 2014/26/ES 

skaidrumo reikalavimai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

42 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(42) tam tikros Sąjungos lygmeniu 

suderintų teisių naudojimo sutartys yra 

ilgalaikės ir teikia mažai galimybių 

autoriams ir atlikėjams iš naujo derėtis su 

kitomis sutarties šalimis arba jų teisių 

perėmėjais. Todėl, nepažeidžiant 

valstybėse narėse taikomos sutarčių teisės, 

turėtų veikti atlygio pritaikymo 

mechanizmas, taikomas atvejams, kai iš 

pradžių sutartas atlygis už licenciją ar 

teisių perleidimą yra neproporcingai 

mažas, palyginti su susijusiomis 

įplaukomis, gautomis naudojant kūrinius ar 

atlikimo įrašą, be kita ko, atsižvelgiant į šia 

direktyva užtikrintą skaidrumą. Įvertinant 

padėtį reikėtų atsižvelgti į konkrečias 

kiekvieno atvejo aplinkybes ir į skirtingų 

turinio sektorių ypatumus ir praktiką. Kai 

šalys nesusitaria dėl atlygio pritaikymo, 

autorius ar atlikėjas turėtų turėti teisę 

pateikti ieškinį teismui ar kitai 

kompetentingai institucijai; 

(42) tam tikros Sąjungos lygmeniu 

suderintų teisių naudojimo sutartys yra 

ilgalaikės ir teikia mažai galimybių 

autoriams ir atlikėjams iš naujo derėtis su 

kitomis sutarties šalimis arba jų teisių 

perėmėjais. Todėl, nepažeidžiant 

valstybėse narėse taikomos sutarčių teisės, 

turėtų veikti atlygio pritaikymo 

mechanizmas, taikomas atvejams, kai iš 

pradžių sutartas atlygis už licenciją ar 

teisių perleidimą yra neproporcingai 

mažas, palyginti su susijusiomis 

nenumatytomis grynomis įplaukomis, 

gautomis naudojant kūrinius ar atlikimo 

įrašą, be kita ko, atsižvelgiant į šia 

direktyva užtikrintą skaidrumą. Įvertinant 

padėtį reikėtų atsižvelgti į konkrečias 

kiekvieno atvejo aplinkybes ir į skirtingų 

turinio sektorių ypatumus ir praktiką. Kai 

šalys nesusitaria dėl atlygio pritaikymo, 

autorius ar atlikėjas turėtų turėti teisę 

pateikti ieškinį teismui ar kitai 

kompetentingai institucijai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Išskyrus 6 straipsnyje nurodytus 

atvejus, ši direktyva nekeičia esamų 

taisyklių, nustatytų šioje srityje 

galiojančiomis direktyvomis, visų pirma 

direktyvomis 96/9/EB, 2001/29/EB, 

2006/115/EB, 2009/24/EB, 2012/28/ES ir 

2014/26/ES, ir joms nedaro jokio poveikio. 

2. Išskyrus 6 straipsnyje nurodytus 

atvejus, ši direktyva nekeičia esamų 

taisyklių, nustatytų šioje srityje 

galiojančiomis direktyvomis, visų pirma 

direktyvomis 96/9/EB, 2000/31/EB, 

2001/29/EB, 2006/115/EB, 2009/24/EB, 

2012/28/ES ir 2014/26/ES, ir joms nedaro 

jokio poveikio. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Siūlomos direktyvos 13 straipsnio objektas yra informacinės visuomenės paslaugų teikėjai ir 

jis susijęs su atsakomybe, kurią jie, tikimasi, prisiims įgyvendindami su teisių turėtojais 

sudarytus susitarimus, susijusius su autorių teisėmis saugomais kūriniais. Šiuo atžvilgiu, 13 

straipsnis papildo Direktyvoje dėl elektroninės prekybos nustatytas taisykles. Todėl, laikantis 

teisinio aiškumo ir tikrumo, šioje siūlomoje direktyvoje reikia nurodyti jos vaidmenį, kuris 

papildo Direktyvą dėl elektroninės prekybos, dėl to į šį 1.2 straipsnį įtraukta jos nuoroda. 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 3 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3) kultūros paveldo įstaiga – viešai 

prieinama biblioteka, muziejus, archyvas 

ar filmų arba garso įrašų paveldo įstaiga; 

3) kultūros paveldo įstaiga – viešai 

prieinamos bibliotekos, švietimo įstaigos ir 

muziejai, taip pat archyvai, filmų arba 

garso įrašų paveldo įstaigos ir 

visuomeninio transliavimo organizacijos, 

įsteigtos valstybėse narėse; 

Or. en 

Pagrindimas 

Sąjungos teisėje Direktyvos dėl nenustatytų autorių teisių kūrinių 1 ir 23 konstatuojamosiose 

dalyse ir 1 straipsnio 1 dalyje bei 2 straipsnio ab punktuose, taip pat Informacinės 

visuomenės direktyvos 5 straipsnio 2 dalies c punkte jau pateikta „kultūros paveldo įstaigų“ 

apibrėžtis. Siekiant teisinio tikrumo, reikia nuoseklios šių institucijų apibrėžties. 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 4 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a) mokymo veikla – tai švietimo 

procesas, kuris vyksta atitinkamos 

nacionalinės valdžios institucijos švietimo 

įstaiga pripažintos ar akredituotos arba 

pagal švietimo programą atitinkamos 

nacionalinės valdžios institucijos 

pripažintos ar akredituotos įstaigos 
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patalpose; 

Or. en 

Pagrindimas 

„Mokymo veiklos“ apibrėžtimi aiškiai numatyta 4 straipsnyje nurodyta išimtis. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 4 b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4b) nebeparduodamas kūrinys – 

kūrinys, kurio visomis versijomis ir 

apraiškomis nebeprekiaujama įprastais 

prekybos srautais ir negalima pagrįstai 

tikėtis, kad bus prekiaujama visomis jo 

versijomis ir apraiškomis, įskaitant 

kūrinius, kuriais anksčiau buvo 

prekiaujama, ir kūrinius, kuriais niekada 

nebuvo prekiaujama; 

Or. en 

Pagrindimas 

Nebeparduodamų kūrinių apibrėžtis perkelta į straipsnį dėl apibrėžčių ir ji atspindi tą pačią 

apibrėžtį, kurią jau vartoja Komisija ir teisių turėtojai. 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės nustato Direktyvos 

2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 

96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 

straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 

straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį 

dėl mokslinių tyrimų organizacijų atlikto 

atgaminimo ir perkėlimo siekiant atlikti 

1. Valstybės narės nustato Direktyvos 

2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 

96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 

straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 

straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį 

dėl atgaminimo ir perkėlimo, kuriuos turi 

atlikti asmuo, turintis teisėtą galimybę 
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kūrinių ar kitų objektų, su kuriais jos gali 

teisėtai susipažinti, tekstų ir duomenų 

gavybą mokslinių tyrimų tikslais. 

susipažinti su kūriniais ir kitais objektais, 

jeigu tas atgaminimas ar perkėlimas 

naudojamas tik tekstų ir duomenų gavybos 

tikslais. 

Or. en 

Pagrindimas 

Su autorių teisėmis susiję procesai naudojant tekstų ir duomenų gavybos technologiją yra ne 

pats tekstų ir duomenų gavybos procesas, kurį sudaro skaitmeniniu būdu saugomos 

informacijos nuskaitymas ir analizė, o prieigos procesas ir procesas, kuriuo normalizuojama 

informacija, kad būtų įmanoma automatinė skaičiuojamoji analizė. 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Valstybės narės teisių turėtojus, 

kurie kūrinius ar kitus objektus parduoda 

visų pirma mokslinių tyrimų tikslais, 

įpareigoja leisti mokslinių tyrimų 

organizacijoms, kurios neturi teisėtos 

galimybės susipažinti su tais kūriniais ar 

kitais objektais, susipažinti su duomenų 

rinkiniais, kuriais jiems suteikiama 

galimybė atlikti tik tekstų ir duomenų 

gavybą. Valstybės narės teisių turėtojams 

taip pat turėtų suteikti teisę reikalauti 

kompensuoti šio įpareigojimo 

įgyvendinimą, jeigu ta kompensacija 

susijusi su šių duomenų rinkinių 

formatavimo išlaidomis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kai leidėjai pateikia jau normalizuotus duomenų rinkinius, jie gali rinkti kompensaciją, kuri 

padengtų to proceso išlaidas. 
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Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Valstybės narės paskiria saugaus 

duomenų rinkinių, kurie naudojami 

tekstų ir duomenų gavybos 

technologijomis atliekamiems 

moksliniams tyrimams, laikymo ir tokių 

duomenų rinkinių prieinamumo tik 

patvirtinimo tikslais, priemones. 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikia atsižvelgti į galimą piktnaudžiavimą duomenų rinkiniais, kurie naudojami kitais 

tikslais, kartu atsižvelgiant į tai, kad mokslinių tyrimų srityje dažnai svarbu, kad pagrindiniai 

duomenų rinkiniai, dėl kurių padarytos išvados, yra tikrinami. Dėl šios priežasties valstybės 

narės turėtų sukurti šių duomenų rinkinių saugojimo priemones ir galimybė su jais susipažinti 

būtų apribota mokslinių tyrimų patvirtinimu. 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės nustato 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 straipsnio 1 dalyje nustatytų 

teisių išimtį ar apribojimą, kad leistų 

skaitmeninį kūrinių ir kitų objektų 

naudojimą tik mokymo iliustracijoms, 

įrodžius nekomercinį siekiamų tikslų 

pobūdį, su sąlyga, kad naudojimas: 

1. Valstybės narės nustato 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 straipsnio 1 dalyje nustatytų 

teisių išimtį ar apribojimą, kad leistų 

skaitmeninį kūrinių ir kitų objektų 

naudojimą tik mokymo iliustracijoms, 

įrodžius šviečiamąjį siekiamų tikslų 

pobūdį, su sąlyga, kad naudojimas: 

Or. en 
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Pagrindimas 

Neatsižvelgiant į švietimo paslaugų teikėją, autorių teisėmis saugomų kūrinių naudojimas 

mokymo iliustracijoms turi būti ribotai naudojamas tik tikrai švietimo veiklai. 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vyksta švietimo įstaigos patalpose 

ar per švietimo įstaigos saugųjį 

elektroninį tinklą, kurio prieigą turi tik 

švietimo įstaigos moksleiviai ar studentai 

ir mokytojai (dėstytojai); 

a) yra taikoma labai ribotam mokymo 

veikloje dalyvaujančių subjektų, pvz., 

moksleivių ar studentų ir mokytojų 

(dėstytojų), ratui; 

Or. en 

Pagrindimas 

4 straipsnio 1 dalyje numatyta išimtis turėtų būti ribotai taikoma tiems subjektams, kurie 

dalyvauja mokymo veikloje, t. y. moksleiviams ar studentams ir mokytojams (dėstytojams). 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės gali nustatyti, kad pagal 1 

dalį priimta išimtis netaikoma apskritai ar 

specifinių tipų kūrinių ar kitų objektų 

atžvilgiu, jei rinkoje galima lengvai gauti 

tinkamų licencijų, kuriomis leidžiami 1 

dalyje aprašyti veiksmai. 

Valstybės narės gali nustatyti, kad pagal 1 

dalį priimta išimtis netaikoma apskritai ar 

specifinių tipų kūrinių ar kitų objektų 

atžvilgiu, jei yra tinkamų licencinių 

sutarčių, kuriomis leidžiami bent 1 dalyje 

aprašyti veiksmai ir kurios yra pritaikytos 

švietimo įstaigų poreikiams ir ypatumams, 

ir jeigu jie pritaikyti švietimo įstaigų 

poreikiams ir ypatumams. 

Or. en 
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Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės, kurios naudojasi pirmos 

pastraipos nuostata, imasi reikiamų 

priemonių, kad licencijos, kuriomis 

leidžiami 1 dalyje aprašyti veiksmai, būtų 

prieinamos ir matomos švietimo įstaigoms. 

Valstybės narės, kurios naudojasi pirmos 

pastraipos nuostata, imasi reikiamų 

priemonių, kad licencinės sutartys, 

kuriomis leidžiami 1 dalyje aprašyti 

veiksmai, būtų prieinamos, pasiekiamos ir 

matomos švietimo įstaigoms. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kai teikiamas komercinio pobūdžio mokymas, valstybės narės gali įpareigoti kompensuoti 

medžiagos naudojimą, net jeigu kursas yra akredituotas ar pripažintas. Kai kurios valstybės 

narės jau įgyvendino išimtį ar apribojo naudojimą mokomojo darbo iliustravimui, įskaitant 

licencinės sutarties struktūras. 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Komisija, praėjus ne mažiau kaip ... [treji 

metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 

dienos], po konsultacijų su visais 

suinteresuotaisiais subjektais, parengia 

ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 

apie tokių licencinių sutarčių galimybę, 

siekdama pasiūlyti patobulinimų, jei jų 

reikės. 

Or. en 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 straipsnio 1 a dalis (nauja) 



 

PR\1119413LT.docx 31/57 PE601.094v01-00 

 LT 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Valstybės narės nustato 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 straipsnio 1 dalyje 

nustatytų teisių išimtį, leisdamos kultūros 

paveldo įstaigoms daryti bet kurių jų 

saugaus elektroninio tinklo rinkiniuose 

nuolat esančių nebeparduodamų kūrinių 

ar kitų objektų kopijas nekomerciniais 

tikslais, jeigu nurodyti autoriai ar kitas 

nustatytas teisių turėtojas, jeigu tokia 

nuoroda nėra neįmanoma. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pripažinus kūrinių ir kitų objektų, kurie daugiausia saugomi kultūros paveldo institucijų 

rinkiniuose, išsaugojimo svarbą ir pripažinus, kad reikia supaprastinti neišimtinį 

licencijavimą per kolektyvinio administravimo organizacijas, kad būtų galima juos platinti 

per uždarus ir saugius portalus nekomerciniais kultūros tikslais, svarbu priimti sprendimą dėl 

šių kūrinių ir sektorių, kurių licencijavimas nepakankamas. 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1b. Teisių turėtojai bet kuriuo metu 

gali prieštarauti dėl savo kūrinių ir kitų 

objektų, kuriais nebeprekiaujama, ir gali 

neleisti teikti savo kūrinių kultūros 

paveldo institucijos saugiame 

elektroniniame tinkle. 

Or. en 

Pagrindimas 

Teisių turėtojai gali prieštarauti tam, kad jų kūriniai būtų įtraukti į tokius saugius portalus. 
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Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 straipsnio 1 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1c. Valstybės narės gali nustatyti, kad 

pagal 1 dalį priimta išimtis netaikoma 

apskritai ar specifinių tipų kūrinių ar kitų 

objektų atžvilgiu, jei 1 dalyje numatytos 

neišimtinės licencijos yra prieinamos arba 

galima pagrįstai tikėtis, kad jos tokios bus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 straipsnio 1 d dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1d. Valstybės narės po konsultacijų su 

teisių turėtojais, kolektyvinio 

administravimo organizacijomis ir 

kultūros paveldo institucijomis, nustato 

tokių licencijavimo sprendimų 

prieinamumą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikia autoriams suteikti galimybę teikti tokias licencijas ir įtraukti jas nustatant, ar tokios 

licencijos prieinamos. 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Apibrėžtis perkelta į 2 straipsnį, kuriame pateikiamos apibrėžtys. 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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. 

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, arba ar juos galima 

naudoti pagal 1a 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. 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikia nurodyti 1a dalį, kad būtų užtikrinta, kad teisių turėtojai dalyvautų net ir nustatant 

reikiamus ir pagrįstus reikalavimus, pagal kuriuos būtų nustatyta, ar jie gali patekti į 

numatytas išimtis. 
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Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Valstybės narės nustato, kad būtų 

imtasi tinkamų viešinimo priemonių dėl: 

3. Valstybės narės nustato, kad būtų 

imtasi veiksmingų ir patikrinamų 

viešinimo priemonių dėl: 

a)  kūrinių ar kitų objektų laikymo tais, 

kuriais nebeprekiaujama; 

a)  kūrinių ar kitų objektų laikymo tais, 

kuriais nebeprekiaujama; 

b)  licencijos, ypač dėl jos taikymo 

neatstovaujamiems teisių turėtojams; 

b)  licencijos, ypač dėl jos taikymo 

neatstovaujamiems teisių turėtojams; 

c) 1 dalies c punkte nurodytos teisių 

turėtojų galimybės prieštarauti; 

c) 1 dalies c punkte ir 1a dalyje 

nurodytos teisių turėtojų galimybės 

prieštarauti; 

be kita ko, per pagrįstą laikotarpį iki 

kūrinių ar kitų objektų skaitmeninimo, 

platinimo, viešo paskelbimo ar pateikimo 

naudotis. 

be kita ko, per šešis mėnesius iki kūrinių ar 

kitų objektų skaitmeninimo, platinimo, 

viešo paskelbimo ar pateikimo naudotis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant suderinti su pakeitimais, kurie perkelti į ankstesnes dalis, ir siekiant suderinti su 

Teisingumo Teismo sprendimu. 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. 1, 2 ir 3 dalys netaikomos trečiųjų 

šalių piliečių kūriniams ir kitiems 

objektams, išskyrus kai taikomi 4 dalies a 

ir b punktai. 

5. 1–1c, 2 ir 3 dalys netaikomos 

trečiųjų šalių piliečių kūriniams ir kitiems 

objektams, išskyrus kai taikomi 4 dalies a 

ir b punktai. 

Or. en 
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Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kūrinius ar kitus objektus, kuriems 

taikoma pagal 7 straipsnį suteikta licencija, 

kultūros paveldo įstaiga, laikydamasi 

licencijos sąlygų, gali naudoti visose 

valstybėse narėse. 

1. Kūrinius ar kitus objektus, kuriems 

taikoma pagal 7 straipsnio 1 dalį suteikta 

licencija, kultūros paveldo įstaiga, 

laikydamasi licencijos sąlygų, gali naudoti 

visose valstybėse narėse. Kūrinius ar kitus 

objektus, naudojamus pagal 7 straipsnio 

1a dalį, kultūros paveldo įstaigos gali 

naudoti visose valstybėse narėse. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kad atitiktų 7 straipsnio pakeitimus, taip pat suteiktų didesnę galimybę prieiti prie portalo, 

per kurį galima gauti informaciją apie licencijas. 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 

informacija, leidžianti nustatyti kūrinius ar 

kitus objektus, kuriems taikoma pagal 7 

straipsnio 1 dalį suteikta licencija arba 

kurie nurodyti 7 straipsnio 1a dalyje, ir 

informacija apie 7 straipsnio 1 dalies c 

punkte ir 7 straipsnio 1b dalyje nurodytą 

teisių turėtojų galimybę prieštarauti būtų 

viešai prieinamos viename internetiniame 

viešai prieinamame 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. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina reguliarų 

naudotojų ir teisių turėtojų reprezentatyvių 

organizacijų ir kitų svarbių suinteresuotųjų 

šalių dialogą, kad kiekvienam sektoriui 

tinkamu būdu didėtų 7 straipsnio 1 dalyje 

nurodytų licencijų suteikimo mechanizmų 

reikšmė ir jie taptų patogesni naudoti, kad 

būtų užtikrintas šiame skyriuje nurodytų 

teisių turėtojų apsaugos priemonių 

efektyvumas, ypač kiek tai susiję su 

viešinimo priemonėmis, ir kad, kai tinka, 

būtų prisidėta prie 7 straipsnio 2 dalies 

antroje pastraipoje nurodytų reikalavimų 

suformulavimo. 

Valstybės narės užtikrina reguliarų 

naudotojų ir teisių turėtojų reprezentatyvių 

organizacijų ir kitų svarbių suinteresuotųjų 

šalių dialogą, kad kiekvienam sektoriui 

tinkamu būdu didėtų 7 straipsnio 1 dalyje 

nurodytų licencijų suteikimo mechanizmų 

reikšmė ir 7 straipsnio 1a dalyje nurodytos 

išimties veikimas ir jie taptų patogesni 

naudoti, kad būtų užtikrintas šiame 

skyriuje nurodytų teisių turėtojų apsaugos 

priemonių efektyvumas, ypač kiek tai 

susiję su viešinimo priemonėmis, ir kad, 

kai tinka, būtų prisidėta prie 7 straipsnio 2 

dalies antroje pastraipoje nurodytų 

reikalavimų suformulavimo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

III antraštės 2 a skyrius (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a SKYRIUS 

 Galimybė susipažinti su ES leidiniais 

 10 a straipsnis 

 Sąjungos teisėta saugykla 

 1. Visi elektroniniai leidiniai, susiję 

su Sąjunga, pvz., Sąjungos teise, Sąjungos 

istorija ir integracija, Sąjungos politika ir 

demokratija, instituciniais, parlamento 

reikalais ir politika, kurie viešai teikiami 

Sąjungoje, priklausys Sąjungos teisėtai 
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saugyklai.  

 2. Europos Parlamento biblioteka 

turi teisę į nemokamą vienos kiekvieno 1 

dalyje nurodyto leidinio kopijos 

pristatymą. 

 3. 1 dalyje nustatytas įpareigojimas 

taikomas leidinių leidėjams, 

spaustuvininkams ir importuotojams dėl 

kūrinių, kuriuos jie leidžia, spausdina ar 

importuoja Sąjungoje.  

 4. Nuo pateikimo Europos 

Parlamento bibliotekai dienos 1 dalyje 

nurodyti leidiniai tampa Europos 

Parlamento bibliotekos nuolatinio 

rinkinio dalimi. Jie prieinami 

naudotojams Europos Parlamento 

bibliotekos patalpose išimtinai mokslinių 

tyrimų ar tyrimų, kuriuos atlieka 

akredituoti mokslininkai ir kuriuos 

kontroliuoja Europos Parlamento 

biblioteka, tikslu.  

 5.  Komisija priima teisės aktus, 

kuriais būtų nurodyti apribojimai, susiję 

su 1 dalyje nurodytų leidinių teikimu 

Europos Parlamento bibliotekai.  

Or. en 

 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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 į tuos 

leidinius įtrauktų literatūrinių kūrinių 

autorių atstovavimo prezumpciją ir 

teisnumą savo vardu pateikti į teismą dėl 

tokių autorių teisių gynimo dėl jų spaudos 

publikacijų skaitmeninio naudojimo. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Svarbu, kad problemos, su kuriomis spaudos leidėjai susiduria užtikrinant išvestines teises, 

nuo kurių jie priklauso apsaugant investicijas į jų leidinius, būtų sprendžiamos taip, kad būtų 

stiprinama spaudos leidėjų pozicija, tačiau netrukdoma kitoms pramonės šakoms. Todėl 

spaudos leidėjams suteikiama teisė savo vardu per teismą pateikti ieškinį dėl į spaudos leidinį 

įtrauktų kūrinių autorių teisių pažeidėjų ir laikoma, kad atstovaujama kūriniams, kuriais 

prisidedama prie spaudos leidybos. 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. 1 dalis netaikoma baudžiamajam 

procesui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 dalyje nurodytų teisių atžvilgiu 

mutatis mutandis taikomi Direktyvos 

2001/29/EB 5–8 straipsniai ir Direktyva 

2012/28/ES. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. 1 dalyje nurodytos teisės nustoja 

galioti praėjus 20 metų po spaudos 

publikacijos paskelbimo. Šis terminas 

Išbraukta. 
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skaičiuojamas nuo metų, einančių po 

paskelbimo datos, sausio pirmos dienos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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. 

1. Informacinės visuomenės paslaugų 

teikėjai, kurie aktyviai ir tiesiogiai 

dalyvauja visuomenei teikiant įkeltą turinį 

ir kai tokia veikla nėra vien techninio, 

automatinio ir pasyvaus pobūdžio, imasi 

tinkamų ir proporcingų priemonių, kad 

būtų užtikrintas su teisių turėtojais dėl jų 

kūrinių naudojimo sudarytų susitarimų 

veikimas. 

Or. en 

Pagrindimas 

13 straipsniu papildyti Direktyvoje 2000/13/EB nustatytos atsakomybės sistemos, jei 13 

straipsniu siekiama užtikrinti veiksmingą interneto paslaugų teikėjų ir kūrinių naudojimo 

teisių turėtųjų sudarytų susitarimų įgyvendinimą. Šiuo pakeitimu suteikiamas aiškumas dėl to, 

kurie interneto paslaugų teikėjai nurodyti, pasinaudojant tam tikromis paslaugų teikėjų 

klasifikacijomis pagal Direktyvą 2000/13/EB. 
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Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. siekiant užtikrinti susitarimų 

veikimą, kaip nurodyta 1 dalyje, teisių 

turėtojai paslaugų teikėjams teikia 

tinkamai nustatytus kūrinius ar kitus 

objektus, kurių teises jie turi. Paslaugų 

teikėjai praneša teisių turėtojams apie 

priimtas priemones ir apie jų veikimo 

tikslumą, kai svarbu – periodiškai praneša 

apie kūrinių ir kitų objektų atpažinimą ir 

naudojimą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Skaidrumas įgyvendinant priemones, kurias priėmė paslaugos teikėjai, susijęs su teisių 

turėtojų autorių teisių valdymu. Tokių priemonių įgyvendinimui reikia, kad teisių turėtojai 

tinkamai nustatytų kūrinius kaip savus arba jiems suteiktus licencija. Todėl, nors paslaugų 

teikėjai, gali būti atsakingi už vykdomų priemonių veikimą, teisių turėtojai tebėra atsakingi už 

savo teisių į kūrinius užtikrinimą. 

 

Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 

dalyje nurodyti paslaugų teikėjai sukurtų 

skundų pateikimo ir teisių gynimo 

mechanizmus, kuriais naudotojai gali 

naudotis kilus ginčams dėl 1 dalyje 

nurodytų priemonių taikymo. 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. 1 dalyje nurodytas priemonės 

įgyvendinamos nekenkiant kūrinių 

naudojimui pagal autorių teisių išimtį ar 

apribojimą. Todėl valstybės narės 

užtikrina, kad vartotojams būtų leidžiama 

skubiai ir veiksmingai perduoti 

informaciją teisių turėtojams, kurie 

reikalavo priimti 1 dalyje nurodytas 

priemones, kad būtų užginčytas šių 

priemonių taikymas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo procesu negalima nuvertinti vartotojo įkelto turinio, kuris patenka į autorių teisių išimtį 

ar apribojimą, poveikį. Siekiant užtikrinti nuolatinį tokių išimčių ir apribojimų naudojimą, 

pagrįstą visuotinės svarbos interesais, vartotojų ir teisių turėtojų komunikacija turi būti 

veiksminga. 

 

Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b. Valstybės narės užtikrina, kad 

nacionaline teise vartotojams būtų 

suteikta galimybė kreiptis į teismą ar kitą 

atitinkamą instituciją, kad būtų užtikrinta 

jų naudojimo teisė, taikant išimtį ar 

apribojimą. 

Or. en 
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Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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. 

3. Kai tinka, valstybės narės 

palengvina informacinės visuomenės 

paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų 

bendradarbiavimą organizuodamos 

suinteresuotųjų šalių dialogus, kad būtų 

nustatyta geriausia tinkamų ir proporcingų 

priemonių įgyvendinimo praktika, 

atsižvelgdamos, be kita ko, į paslaugų 

pobūdį, technologijų pasiekiamumą ir 

efektyvumą, turint omenyje technologinę 

plėtrą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 62 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

autoriai ir atlikėjai iš tų subjektų, kuriems 

suteikė licenciją arba perleido savo teises, 

reguliariai ir, atsižvelgiant į kiekvieno 

sektoriaus ypatumus, laiku gautų tinkamą 

ir pakankamą informaciją apie jų kūrinių ir 

atlikimo įrašų naudojimą, visų pirma apie 

naudojimo būdus, gautas įplaukas ir 

priklausantį atlygį. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

autoriai ir atlikėjai, kurie yra sudarę 

sutartinius santykius, kai esama 

galiojančių mokėjimo prievolių, iš tų 

subjektų, kuriems suteikė licenciją arba 

perleido savo teises, reguliariai ir, 

atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus 

ypatumus, laiku gautų tinkamą, tikslią ir 

pakankamą informaciją apie jų kūrinių ir 

atlikimo įrašų naudojimą, visų pirma apie 

naudojimo būdus, gautas įplaukas ir 

priklausantį atlygį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šie pakeitimai siūlomi, kad būtų suteiktas papildomas aiškumas ir teisinis tikrumas. 
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Pakeitimas 63 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 straipsnio pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir 

atlikėjai turėtų teisę paprašyti tinkamo 

papildomo atlygio iš subjekto, su kuriuo 

jie sudarė sutartį dėl teisių naudojimo, kai 

iš pradžių sutartas atlygis yra 

neproporcingai mažas, palyginti su 

vėlesnėmis susijusiomis įplaukomis ir 

nauda, gauta naudojant kūrinius ar 

atlikimo įrašus. 

Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir 

atlikėjai turėtų teisę į teisingą atlygį už jų 

darbų naudojimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir 

atlikėjai arba jiems atstovaujančios 

organizacijos turėtų teisę paprašyti 

tinkamo papildomo atlygio iš subjekto, su 

kuriuo jie sudarė sutartį dėl teisių 

naudojimo, kai iš pradžių sutartas atlygis 

yra neproporcingai mažas, palyginti su 

nenumatytomis vėlesnėmis susijusiomis 

grynosiomis įplaukomis ir nauda, gauta 

naudojant kūrinius ar atlikimo įrašus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Autoriai ir atlikėjai yra labiausiai susiję su kūrybingumu, tačiau jie dažnai susiduria su 

problemomis, kaip pragyventi, taip pat susiduria su problemomis vesdami derybas dėl savo 

teisių. Jų teisės į teisingą atlygį už jų kūrinių naudojimą, taip pat galimybės skirti atstovus, 

kad būtų siekiama jų vardu pakoreguoti sutartį, pripažinimas yra teisių suteikimo autoriams 



 

PE601.094v01-00 44/57 PR\1119413LT.docx 

LT 

ir atlikėjams priemonė nesukuriant nepagrįsto reikalavimo dėl kitų investicijų. 

 

Pakeitimas 65 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Autorių ir atlikėjų paskirtos 

atstovaujančios organizacijos jų vardu 

pradeda su ginčais susijusias procedūras. 

Or. en 

Pagrindimas 

Autoriai ir atlikėjai dažnai susiduria su sunkumais pradėdami ginčus su kitais teisių 

turėtojais. Galimybė, leidžianti jų atstovams jų vardu pradėti procedūras tokiems procesams 

supaprastinti. 

 

Pakeitimas 66 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 straipsnio 1 dalies a punktas 

Direktyva 96/9/EB 

6 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„b) jeigu duomenų bazė naudojama tik 

mokymo ar mokslinių tyrimų 

iliustracijoms, nurodant informacijos 

šaltinį ir įrodžius nekomercinį siekiamų 

tikslų pobūdį, nepažeidžiant Direktyvoje 

[šioje direktyvoje] nustatytų išimčių ir 

apribojimo;“ 

„b) jeigu duomenų bazė naudojama tik 

mokymo ar mokslinių tyrimų 

iliustracijoms, nurodant informacijos 

šaltinį ir jeigu naudojimas apribotas tam 

tikru ribotu mokymo veikloje 

dalyvaujančių asmenų skaičiumi, 

nepažeidžiant Direktyvoje [šioje 

direktyvoje] nustatytų išimčių ir 

apribojimo;“ 

Or. en 
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Pakeitimas 67 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

Direktyva 96/9/EB 

6 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) 6 straipsnio 2 dalyje įrašomas šis 

punktas: 

 „da) atgaminimo ar gavimo iš duomenų 

bazės vien tik tekstų ir duomenų gavybos 

reikmėms atveju, kaip numatyta 

Direktyvoje ... [šioje direktyvoje];“ 

Or. en 

 

Pakeitimas 68 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 straipsnio 1 dalies b punktas 

Direktyva 96/9/EB  

9 straipsnio b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„b) perkelti bazės duomenis tik 

mokymo ar mokslinių tyrimų 

iliustracijoms, nurodęs informacijos šaltinį 

ir įrodęs nekomercinį siekiamų tikslų 

pobūdį, nepažeisdamas Direktyvoje [šioje 

direktyvoje] nustatytų išimčių ir 

apribojimo;“ 

„b) perkelti bazės duomenis tik 

mokymo ar mokslinių tyrimų 

iliustracijoms, nurodęs informacijos šaltinį 

ir jeigu naudojimas apribotas tam tikru 

ribotu mokymo veikloje dalyvaujančių 

asmenų skaičiumi, nepažeisdamas 

Direktyvoje [šioje direktyvoje] nustatytų 

išimčių ir apribojimo;“ 

Or. en 

 

Pakeitimas 69 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

Direktyva 96/9/EB  

9 straipsnio c a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) 9 straipsnis papildomas šiuo 

punktu: 

 „ca) atgaminimo ar gavimo iš duomenų 

bazės vien tik tekstų ir duomenų gavybos 

reikmėms atveju, kaip numatyta 

Direktyvoje ... [šioje direktyvoje];“ 

Or. en 

 

Pakeitimas 70 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas) 

Direktyva 2001/29/EB  

5 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) 5 straipsnio 2 dalyje įrašomas šis 

punktas: 

 „ea) atgaminimo ar gavimo iš duomenų 

bazės vien tik tekstų ir duomenų gavybos 

reikmėms atveju, kaip numatyta 

Direktyvoje ... [šioje direktyvoje];“  

Or. en 

 

Pakeitimas 71 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 straipsnio 2 dalies b punktas 

Direktyva 2001/29/EB  

5 straipsnio 3 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„a) naudojama vien iliustracijos tikslais 

mokomajame arba mokslo tiriamajame 

darbe, jeigu nurodomas šaltinis, įskaitant 

autoriaus vardą, išskyrus atvejus, kai tai 

padaryti neįmanoma, ir tiek, kiek tai 

pateisina nekomerciniai tikslai, 

„a) naudojama vien iliustracijos tikslais 

mokomajame arba mokslo tiriamajame 

darbe, jeigu nurodomas šaltinis, įskaitant 

autoriaus vardą, išskyrus atvejus, kai tai 

padaryti neįmanoma, ir jeigu naudojimas 

apribotas tam tikru ribotu mokymo 
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nepažeidžiant Direktyvoje [šioje 

direktyvoje] nustatytų išimčių ir 

apribojimo;“ 

veikloje dalyvaujančių asmenų skaičiumi, 

nepažeidžiant Direktyvoje [šioje 

direktyvoje] nustatytų išimčių ir 

apribojimo;“ 

Or. en 

 

Pakeitimas 72 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

18 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 11 straipsnio nuostatos taip pat 

taikomos spaudos publikacijoms, 

paskelbtoms po [21 straipsnio 1 dalyje 

minimos datos]. 

2. 11 straipsnio nuostatos taip pat 

taikomos spaudos publikacijoms, 

paskelbtoms iki [12 mėnesių nuo šios 

direktyvos įsigaliojimo dienos], bet tik 

tada, kai kūriniai pranešimuose spaudai 

naudojami po [12 mėnesių nuo šios 

direktyvos įsigaliojimo dienos]. 

Or. en 

Pagrindimas 

Dėl šioje direktyvoje įtvirtintų naujų teisių taikymo ankstesniam naudojimui būtų nepagrįstai 

taikomi nauji teisės aktai, kurie nebuvo tiksliai numatyti. Vis dėlto tokios naujos teisės 

taikymas į pranešimus spaudai, kurie paskelbti anksčiau nei įsigaliojo ši direktyva, įtrauktų 

kūrinių naudojimui po to, kai šios naujos teisės įsigaliojimas yra numatomas ir atitinka teisę. 

 

 

 



 

PE601.094v01-00 48/57 PR\1119413LT.docx 

LT 

AIŠKINAMOJI DALIS 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 

 

Taikymo sritis ir tikslas 

 

Siūloma direktyva sprendžiama autorių teisių apsaugos užtikrinimo bendrojoje skaitmeninėje 

rinkoje problema. Reikia apsvarstyti keletą klausimų, įskaitant skaitmeninį kūrinių ir kitų 

autorių teisėmis saugomų objektų naudojimą ar keitimą, pvz., tų kūrinių skaitmeninimą, 

skaitmeninių technologinių procesų taikymą kūriniams, pvz., tekstų ir duomenų gavybos 

taikymą autorių teisėmis saugomų kūrinių atgaminimui ar gavimui, galimybę paprastai 

susipažinti su tokiais kūriniais, kurie skaitmeninėmis technologijomis teikiami Europos 

piliečiams.  

 

Teisių turėtojai susiduria su įvairiomis su autorių teisėmis susijusiomis problemomis nuolat 

kintančioje rinkoje, kuri priklauso nuo sklandžių vartotojų modelių. Dėl skaitmeninių 

technologijų pokyčių, verslo modeliai kūrybos ir kultūros sektoriuose susiduria su panašiomis 

problemomis kaip ir kiti sektoriai. Šios problemos padidėja, kai teisių turėtojai taip pat 

susiduria su sunkumais naudodamiesi savo teisėmis į kūrinius. Autorių teisių pakeitimai gali 

atnešti pokyčių, kai su autorių teisėmis susiję aktai yra susiję su šiomis problemomis.  

 

Esama atvejų, kai kūrybos ir kultūros sektoriai kartu su kitais paslaugų teikėjais ar 

suinteresuotaisiais subjektais sprendė tokias problemas ir rado rinka pagrįstus sprendimus. 

Reikia suderinti sprendimus taip, kad būtų užtikrinta teisių turėtojų apsauga, kartu leidžiant 

suinteresuotiesiems subjektams platinti jų kūrinius ir užtikrinant, kad teisių turėtojų kūriniai 

pasiektų vartotojus skirtingais būdais. Bet kuri vertės grandinė susijusi su įvairiais, 

tarpusavyje susijusiais suinteresuotaisiais subjektais. Teisės aktų leidėjas neturėtų kištis į 

sutartinius santykius, tačiau turėtų užtikrinti autorių teisių laikymąsi.  

 

Nereikėtų manyti, kad su autorių teisėmis susiję analoginių priemonių srities teisės aktai yra 

tapatūs skaitmeninių priemonių srities teisės aktams, ir kad taisyklė, kuri veiksminga 

analoginių priemonių srityje, bus veiksminga skaitmeninių priemonių srityje. Kad autorių 

teisės būtų veiksmingos bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, su autorių teisėmis susiję 

skaitmeninių priemonių srities teisės aktai turėtų būti nagrinėjami suderintu būdu, kaip 

dabartiniuose teisės aktuose sprendžiami su autorių teisėmis susiję analoginių priemonių 

srities teisės aktai. Šios direktyvos papildomumas kitais Sąjungos teisės aktais atsispindi 

išimčių ir apribojimų klausimuose, licencijų teikimo sutarčių procesuose ir aiškinant autorių 

teisių pritaikomumą skaitmeninėms reikmėms.  

 

Veiksmingesniam bendrosios skaitmeninės rinkos veikimui ir autorių teisių veikimui toje 

rinkoje reikia teisinio tikrumo ir didesnio suderinimo taikant autorių teises. 

 

Tekstų ir duomenų gavyba 

 

Tekstų ir duomenų gavyba leidžia nuskaityti ir analizuoti didelius skaitmeniniu būdu 

saugomos informacijos kiekius ir taip gauti naujų žinių ir atpažinti naujas tendencijas. Kad 

būtų atliekama tekstų ir duomenų gavyba, visų pirma reikia prieiti prie informacijos ir ją 

atgaminti. Tik po to, kai informacija normalizuojama, galima atlikti jos tvarkymą atliekant 
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tekstų ir duomenų gavybą. Darant prielaidą, kad galimybė susipažinti su informacija yra 

teisėta, toks normalizavimas prilygsta autorių teisėmis saugomam naudojimui, nes 

normalizuojant kūriniai atgaminami pakeičiant informacijos formatą arba gaunami iš 

duomenų bazės apdorojamu formatu. Todėl su autorių teisėmis susijęs tekstų ir duomenų 

gavybos procesas nėra pats gavybos procesas, kuris yra tik normalizuotos informacijos 

nuskaitymas ir analizavimas, o informacijos prieinamumas ir normalizavimas, atsižvelgiant į 

automatinę jos analizę.  

 

Galimybės susipažinti su autorių teisėmis saugomos informacijos suteikimo procesas jau 

reglamentuojamas autorių teisių acquis. Prašomos išimties reikia tam, kad būtų išspręstas per 

normalizavimo procesą vykdomo atgaminimo ar gavimo klausimas. Kai teisėtą galimybę 

susipažinti su duomenimis turintys asmenys normalizuoja tuos duomenis atgaminimo ar 

gavimo tikslu, leidėjams daroma žala yra minimali. Vis dėlto, kai leidėjai pateikia 

normalizuotų duomenų rinkinius, tie leidėjai gali reikalauti kompensacijos, kuri padengtų 

normalizavimo išlaidas.  

 

Mokslinių tyrimų organizacijoms dažnai kyla sunkumų gauti galimybę susipažinti su daugybe 

mokslinių leidinių, kurių reikia tekstų ir duomenų gavybos priemonėmis vykdomiems 

moksliniams tyrimams. Mokslinių tyrimų organizacijos gali neturėti galimybės susipažinti su 

leidiniais, dėl to jos negali normalizuoti duomenų. Siekiant supaprastinti inovacijas ir 

mokslinius tyrimus, leidėjai įpareigoti mokslinėms organizacijoms teikti normalizuotus 

duomenų rinkinius, tačiau gali reikalauti kompensacijos už normalizavimo išlaidas. 

 

Reikėtų spręsti galimo piktnaudžiavimo duomenų rinkiniais juos naudojant kitais tikslais 

klausimą. Vis dėlto moksliniams tyrimams dažnai svarbu, kad būtų galima patvirtinti 

pagrindinius duomenų rinkinius, kuriais pagrįstos išvados. Dėl šios priežasties valstybės narės 

turėtų sukurti šių duomenų rinkinių saugojimo priemones, tačiau galimybė su jais susipažinti 

būtų suteikiama tik mokslinių tyrimų patvirtinimui. 

 

Kūrinių ir kitų objektų naudojimas skaitmeninėje ir tarpvalstybinėje mokymo veikloje 

 

Švietimas – tai mokymosi visą gyvenimą procesas. Todėl įstaigoms, kurios nėra tradicinės 

mokyklos, taip pat suteikiama atsakomybė už švietimą. Mokyklos, universitetai, privataus 

ugdymo organizacijos, NVO ir kitos struktūros teikia švietimo programas. Neatsižvelgiant į 

švietimo paslaugų teikėją, autorių teisėmis saugomų kūrinių naudojimas mokymo 

iliustracijoms turi būti ribotai naudojamas tik tikrai švietimo veiklai. Valstybės narės taiko 

sistemas, pagal kurias pripažįstamos švietimo įstaigos ir akredituojamos jų studijų programos. 

Mokomojo darbo iliustravimo išimtis turi apimti visą formalųjį mokymą mokyklose ir 

universitetuose, nes jie yra pripažintos ar akredituotos švietimo įstaigos. Vis dėlto ši išimtis 

taip pat turėtų apimti kitas nacionalinės valdžios institucijų akredituotas švietimo programas. 

Išimtis susijusi su mokymu, o ne su švietimo įstaigomis. Išimties taikymas mokomojo darbo 

temai toje vietoje, kurioje vykdomas mokomasis darbas, nesuderinamas su mokymosi visą 

gyvenimą tikslu. Todėl išimtis turi būti tiesiogiai susijusi su „mokymo veikla“, 

neatsižvelgiant į struktūrines aplinkybes. Mokymo veikla gali būti apibrėžta kaip švietimo 

procesas, kuris vyksta arba i) atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos švietimo įstaiga 

pripažintos arba ii) akredituotos arba pagal švietimo programą atitinkamos nacionalinės 

valdžios institucijos pripažintos ar akredituotos įstaigos patalpose; Ši išimtis turėtų būti ribotai 

taikoma tiems subjektams, kurie dalyvauja mokymo veikloje, t. y. moksleiviams ar 

studentams ir mokytojams (dėstytojams). 
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Kai teikiamas komercinio pobūdžio mokymas, valstybės narės gali įpareigoti kompensuoti 

medžiagos naudojimą, net jeigu kursas yra akredituotas ar pripažintas.  

 

Kai kurios valstybės narės jau įgyvendino išimtį ar apribojo naudojimą mokomojo darbo 

iliustravimui, įskaitant licencinės sutarties struktūras.  

 

Nebeparduodami kūriniai 

 

i. Teisinis tikrumas 

 

Siūlomos direktyvos 1 skyriaus III antraštė susijusi su nebeparduodamų kūrinių naudojimu, 

siekiant stiprinti kultūros paveldo institucijų vaidmenį ir kultūrinį tikslą. Dėl teisinio tikrumo 

reikia išsaugoti dabartinę Sąjungos teisės terminiją. Dėl to šioje direktyvoje pateikta „kultūros 

paveldo institucijų“ apibrėžtis turėtų būti tokia pati kaip Direktyvoje dėl nenustatytų autorių 

teisių kūrinių (1 ir 23 konstatuojamosiose dalyse ir 1 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnio a b 

punkte) ir Informacinės visuomenės direktyvoje (5 straipsnio 2 dalies c punkte) pateikta 

apibrėžtis. Nebeparduodamų kūrinių, apibrėžtis turėtų atspindėti Komisijos ir teisių turėtojų 

diskusijų rezultatą. Siekiant teisinio tikrumo, reikia, kad šios apibrėžtys būtų nuoseklios. 

Siekiant aiškumo, abi apibrėžtis reikėtų įtraukti į 2 straipsnį. 

 

ii. Kultūros paveldo institucijų kultūrinio tikslo įgyvendinimas 

 

Turime apsaugoti kūrinius ir kitus objektus, kurie laikomi nuolatiniuose kultūros paveldo 

institucijų rinkiniuose, taip pat turime supaprastinti neišimtinį licencijavimą per kolektyvinio 

administravimo organizacijas, kad būtų galima juos platinti per uždarus ir saugius portalus 

nekomerciniais kultūros tikslais. Taip pat turime priimti sprendimą dėl tų kūrinių ir sektorių, 

kai negalima gauti licencijų. Vis dėlto reikalauja priimti apsaugos priemones, įskaitant 

apribojimus dėl uždarų ir saugių portalų nekomerciniais kultūros tikslais. 

 

iii. Autoriams pasiūlymuose vis dar teikiamas didžiausias dėmesys 

 

Autoriams ir teisių turėtojams pasiūlymuose turi būti teikiamas didžiausias dėmesys, kad būtų 

supaprastinta kultūros paveldo institucijų kultūrinė misija. Jie turėtų dalyvauti priimant 

sprendimą dėl to, ar 7 straipsnyje nurodytos licencijos yra prieinamos, ir dalyvauti 

suinteresuotųjų subjektų dialoge valstybėse narėse.  

 

Autoriai turėtų turėti teisę savo kūriniams netaikyti 7 straipsnio 1 dalyje nurodytos licencijos 

ir jų nenaudoti taip, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 dalyje. 7 straipsnyje numatyta licencijų ir 

veiksmų reklama taip pat bus suteikiama geresnė autorių apsauga.  

 

Teisės į leidinius 

 

Autorių teisių sprendimai turi būti tiksliniai ir turi būti aiškiai įvertintas jų būtinumas, 

tinkamumas ir proporcingumas. Šie sprendimai daro įtaką ne tik teisių turėtojams, bet visiems 

suinteresuotiesiems subjektams, kurie susiję su teisių turėtojų turimomis autorių teisėmis. 

Spaudos leidėjai susiduria su sunkumais, susijusiais su verslo skaitmeninimu ir vartotojų 

įpročiais. Dėl skaitmeninimo paprasčiau kopijuoti ar pakartotinai naudoti pranešimų spaudai 

turinį. Skaitmeninant taip pat supaprastinama galimybė gauti naujienas ir spaudą, suteikiant 
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vartotojams įvairių šaltinių nuorodų ar indeksavimo sistemas. Abu procesai turi būti atskirai 

pripažįstami.  

 

Skaitmeninės technologijos naudojimas kopijuojant ir suderinant naujienas ir spaudos turinį, 

kurį sukūrė kiti, akivaizdžiai neproporcingai kenkia spaudos leidėjų finansiniams interesams. 

Vis dėlto skaitmeninių technologijų naudojimas naujienoms ir spaudai rasti nebūtinai 

neproporcingai žalingas spaudos leidėjų finansiniams interesams ir tam tikrais atvejais šios 

susiejimo ar nuorodų sistemos (tokios kaip hipersaitai) suteikia vartotojams prieigą prie 

internetinių naujienų portalų.  

 

Spaudos leidėjai priklauso nuo jų išvestinių teisių įgyvendinimo, kad būtų apsaugotos 

investicijos į jų leidybą. Reikia priimti priemones, kuriomis būtų stiprinama spaudos leidėjų 

vykdymo pozicija, tačiau tos priemonės neturėtų sugriauti kitų pramonės šakų. Todėl spaudos 

leidėjams suteikiama teisė savo vardu per teismą pateikti ieškinį dėl į spaudos leidinį įtrauktų 

kūrinių autorių teisių pažeidimų ir laikoma, kad jie atstovauja tų kūrinių, kuriais prisidedama 

prie spaudos leidybos, teisių turėtojams. Ši priemonė reikalinga, tinkama ir proporcinga, nes 

ja stiprinamos spaudos leidėjų jau turimos teisės, ir ja gerinama jų padėtis, kai kalbama apie 

kitus subjektus, kurie naudojasi jų turiniu ir taip gerina tų teisių vertę.  

 

Naujienų ir nuomonių įvairovė ir įvairios galimybės gauti šias naujienas ir nuomones yra 

svarbios viešoms diskusijoms modernioje demokratinėje visuomenėje. Nekomercinis 

dalijimasis naujienomis ir nuomonėmis taip pat reikalingas.  

 

Kadangi ši spaudos leidėjų teisinė padėtis yra nauja, teisingumo ir teisinio tikrumo interesų 

neatitiktų su ankstesniu naudojimu susijusios teisės pripažinimas. Vis dėlto reikia taikyti 

naują teisę kūrinių, įtrauktų į pranešimus spaudai, kurie paskelbti iki tos datos, naudojimui po 

šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 

 

Tam tikri internetinių paslaugų teikėjų būdai naudoti saugomą turinį 

 

i. Direktyvos 2000/13/EB nuorodos įtraukimas į 1 straipsnį 

 

Siūlomos direktyvos 13 straipsnis taikomas informacinės visuomenės paslaugų teikėjams ir 

yra susijęs su jų atsakomybe įgyvendindami su teisių turėtojais sudarytus susitarimus, 

susijusius su autorių teisėmis saugomais kūriniais. Todėl 13 straipsniu papildoma Direktyva 

dėl elektroninės prekybos (2000/13/EB). Dėl to, siekiant teisinio aiškumo ir tikrumo, šioje 

direktyvoje turėtų būti nurodytas jos ryšys su Direktyva 2000/13/EB, kurioje išaiškinta jos 

nuoroda 1 straipsnio 2 dalyje. 

 

ii. Aiškumas ir teisinis tikrumas 13 straipsnyje 

 

Direktyva 2000/31/EB jau nustatyta platformų atsakomybė. Šio pasiūlymo 13 straipsniu 

papildomos tos taisykles, nes juo siekiama užtikrinti veiksmingą internetinių paslaugų teikėjų 

ir kūrinių naudojimo teisių turėtojų sudarytų susitarimų įgyvendinimą. Teisės akte reikia 

aiškiai nurodyti, kokiems internetinių paslaugų teikėjams jis taikomas. Dėl aiškumo ir teisinio 

tikrumo raginama naudoti tokią pačią paslaugų teikėjų klasifikaciją kaip ir Direktyvoje 

2000/13/EB.  

 

Paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų sudaryti susitarimai gali būti įgyvendinti naudojant 



 

PE601.094v01-00 52/57 PR\1119413LT.docx 

LT 

technologijas, tačiau jais turėtų būti laikomasi visos autorių teisių acquis: tiek autorių teisių, 

tiek autorių teisių išimčių ir apribojimų. Įgyvendinimui reikia tinkamai nustatyti, kad kūriniai 

yra teisių turėtojo arba kad jie jam suteikti pagal licenciją. Todėl, nors paslaugų teikėjai 

atsakingi už šią technologiją, teisių turėtojai tebėra atsakingi už savo teisių į kūrinius 

užtikrinimą. 

 

Paslaugų teikėjų įgyvendinimas ir teisių turėtojų teisių administravimas yra susiję. Reikia 

skaidrumo, kad būtų užtikrinta, kad teisių turėtojai galėtų veiksmingai administruoti savo 

teises; tam reikia teikti informaciją apie naudojamas technologines priemones ir jų tikslumą. 

 

Svarbu kruopščiai nustatyti vartotojų įkeltą turinį, kuris patenka į autorių teisių išimtį ar 

apribojimą. Nuolatiniam tokių viešajam interesui priskirtų išimčių ir apribojimų naudojimui 

reikia veiksmingos naudotojų ir teisių turėtojų komunikacijos.  

 

Tokių įpareigojimų taikymas tik platformoms, susijusioms su didesniu informacijos kiekiu, 

sukurtų netikrumą, nes nėra patikrinto būdo apibrėžti „didelį kiekį“, atsižvelgiant į tai, kad net 

ir pradedančiosioms įmonėms reikia didelio duomenų kiekio, kad jos dalyvautų skaitmeninėje 

ekonomikoje ir prie jos prisidėtų. 

 

Teisingas atlygis pagal autorių ir atlikėjų sutartis  

 

Vertės grandinės paprastai apima keletą suinteresuotųjų subjektų, bet visos investicijos ar 

medžiagos naudojimas susiję su autorių ir atlikėjų kūrybingumu. Visi suinteresuotieji 

subjektai siekia geresnių galimybių užmegzti sutartinius santykius, tačiau autoriai ir atlikėjai 

susiduria su didžiausia problema užtikrinant teisingą atlygį už jų darbus ir pasirodymus tiems, 

kuriems jie suteikė licenciją ar perdavė savo teises.  

 

Keturios priemonės autorių ir atlikėjų darbui suteiktų tvirtesnį pagrindą: i) autorių ir atlikėjų 

teisės į teisingą atlygį deklaracija, ii) didesnis skaidrumas, iii) sutarčių koregavimo 

mechanizmai ir iv) prieinamesnis teisių gynimas.  

 

Kiekviena tokia priemonė turi būti suderintai įgyvendinta, kad būtų užtikrinta, kad kiti teisių 

turėtojai neatsidurtų neproporcingai nepalankioje padėtyje. Dėl to, nors dar kartą patvirtinta 

autorių ir atlikėjų teisė į teisingą atlygį, kitais pakeitimais siekiama užtikrinti aiškumą ir 

teisinį tikrumą. Autoriai ir atlikėjai geriau atstovaujami pripažįstant ir įgyvendinant autorių 

teises pagal šios direktyvos 14, 15 ir 16 straipsnius. 
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PRIEDAS. PRANEŠĖJAI PAGALBĄ TEIKUSIŲ 
SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS 

 

Toliau pateiktą sąrašą vien savo noru ir tik savo atsakomybe parengė pranešėja. Pranešėja, 

rengdama pranešimo projektą, sulaukė šių subjektų ar asmenų pagalbos: 

Subjektas ir (arba) asmuo 

1. Didžiosios Britanijos dainų kūrėjų, kompozitorių ir autorių akademija (angl. British 

Academy of Songwriters, Composers and Authors) 

2. Kennisland 

3. Mediaset 

4. Jungtinės karalystės muzikos leidėjų asociacija (angl. UK Music Publisher Association) 

5. C4C (kūrybingumo autorių teisės)  

6. ICMO-CIEM (Tarptautinė muzikos leidėjų konfederacija) 

7. Music Sales Limited (Muzikos pardavimo grupė) 

8. IAO Music (Tarptautinė muzikos menininkų organizacija) 

9. Suomen Musiikkikustantajat ry (Suomijos muzikos leidėjų asociacija) 

10. 21st Century Fox 

11. EVARTIST (Europos vaizduojamojo meno kūrėjai) 

12. VIVENDI Group 

13. CANAL+ 

14. Time Warner Europe 

15. Cable Europe 

16. GESAC (Europos autorių ir kompozitorių bendruomenių grupės) 

17. IFFRO (Tarptautinė atgaminimo teisių organizacijų federacija) 

18. Europos leidėjų federacija 

19. Komercinės televizijos asociacija (ACT) 

20. SAS 

21. Motion Picture Association 

22. Universal Music Group  
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23. Sony  

24. SKY 

25. IFPI 

26. AEPO-ARTIS (Atlikėjų organizacijos asociacija) 

27. SoundCloud 

28. ISFE (Interaktyviosios programinės įrangos federacija) 

29. PRS for Music 

30. Europos nacionalinių bibliotekininkų konferencija  

31. Max Planck Institute 

32. Skaitymo ir rašymo fondas 

33. Google 

34. KREAB 

35. Wikimedia 

36. RELXgroup 

37. Netflix 

38. Communia Association 

39. Moderniosios Lenkijos fondas 

40. News Media Europe 

41. Nacionalinė rašytojų sąjunga (JAV IFFRO narių organizacija) 

42. Mozilla 

43. Europos leidėjų taryba 

44. Europos laikraščių leidėjų asociacija 

45. Europos žurnalų žiniasklaidos asociacija 

46. Axel Springer 

47. Italiana Editrice 

48. Europos vartotojų organizacija (BEUC) 

49. LIBER Europe 
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50. Tarptautinė STM leidėjų asociacija 

51. YouTube 

52. Open Forum Europe 

53. EBay 

54. Prancūzijos nuolatinė atstovybė ES 

55. Ministere de la Culture et Communication (Prancūzija) 

56. Pilietinės visuomenės Europa 

57. Springer Nature 

58. BusinessEurope 

59. FEDIL (Liuksemburgo verslo federacija) 

60. RTL Group 

61. Europos kompozitorių ir dainų autorių aljansas (ECSA) 

62. Europos mokslinių tyrimų universitetų lyga (LERU)  

63. Mokslinės Europos ir Europos universitetų asociacija (EUA) 

64. Europos rašytojų taryba (EWC) 

65. Europos vaizdo žaidimų pramonės atstovai (ISFE) 

66. Jungtinės Karalystės atstovybė ES  

67. Louis Vuitton Moet Hennessy 

68. DIGITALEUROPE 

69. SAA Authors 

70. Europos naujų agentūrų aljansas 

71. SACEM 

72. EGMONT 

73. HUBERT BURDA Media 

74. Bertelsmann 

75. Thomson Reuters 

76. Ringier 
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77. Sanoma Corporation 

78. Guardian Media Group 

79. IMPRESA, Portugalija 

80. AmCham EU 

81. Europos žurnalistų federacija 

82. Garso ir vaizdo kūrėjų ir prodiuserių sąjunga (ZAPA) 

83. Lenkijos filmų kūrėjų asociacija  

84. IMPALA 

85. Europos vaizduojamieji menai (EVA)  

86. Amazon Europe Core SARL 

87. Avisa EU 

88. Getty Images 

89. Europos skaitmeninės teisės (EDRi) 

90. Europos skaitmeninės žiniasklaidos asociacija (EDIMA) 

91. EUROPEANA 

92. Audible Magic 

93. Filmų agentūros centras (CEPIC) 

94. EUROIspa  

95. N-square Consulting 

96. Interneto pramonės asociacija (eco) 

97. NewsNow Publishing Limited  

98. MICROSOFT 

99. ZDF German Television 

100. MICROSOFT 

101. YAHOO! 

102. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 

103. Deutscher Journalisten-Verband 
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104. Centrum Cyfrowe 

 

 


