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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Marakešo sutartyje reikalaujama, kad šalys nustatytų autorių ir gretutinių teisių išimtis arba 

apribojimus aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų 

labui, ir valstybėms, kurios yra šios sutarties šalys, leidžiama tarpvalstybiniu mastu keistis 

specialios formos knygų, įskaitant garso knygas, kopijomis ir kitais spaudiniais. 

Peticijų (PETI) komitetas siūlomą direktyvą vertina palankiai. PETI komitetas nuo 2011 m., 

kai buvo gautos dvi peticijos1, kuriose buvo raginama priimti privalomą sutartį, aktyviai dirbo 

klausimų, susijusių su sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymu akliems, regos 

sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims. PETI komitetas 

džiaugėsi, kai 2013 m. buvo priimta ir 2016 m. rugsėjo mėn. įsigaliojo Marakešo sutartis. Vis 

dėlto reikia imtis tolesnių veiksmų siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjunga nedelsiant 

įvykdytų savo tarptautinius įsipareigojimus pagal Marakešo sutartį ir Jungtinių Tautų 

neįgaliųjų teisių konvenciją (UNCRPD).  

Kaip nurodyta C teminio skyriaus Peticijų komitetui užsakytame tyrime2 dėl Marakešo 

sutarties ir pristatytame per 2016 m. lapkričio 9 d. PETI komiteto seminarą dėl negalios, 

Marakešo sutartis yra didelis laimėjimas socialinio neįgalumo modelio požiūriu ir yra 

tinkamas tarptautinis pasaulinio „knygų bado“ problemos sprendimas. Todėl reikia imtis visų 

reikiamų priemonių, kad būtų užtikrintas greitas ir tinkamas šios sutarties įgyvendinimas. Be 

to, PETI komitetas paragino3 Europos Sąjungą greitai ratifikuoti Marakešo sutartį, nenustatant 

sąlygos, kad ratifikavimas turi priklausyti nuo ES teisinės sistemos peržiūros. 

Nuomonės projekte siekiama suderinti direktyvoje vartojamą terminologiją, kad ji 

visapusiškai atitiktų Marakešo sutartį ir UNCRPD. Jame paliekama galimybė išplėsti naudos 

gavėjų sąrašą ir siūloma direktyva atnaujinama atsižvelgiant į visapusišką ES lygmens 

duomenų apsaugos teisinę sistemą. Svarbiausia tai, jog nuomonės projekte siūloma, kad 

valstybės narės nustatytų skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo mechanizmus, kuriuos būtų 

galima taikyti tais atvejais, kai naudos gavėjams kliudoma naudotis leidžiamomis išimtimis. 

PAKEITIMAI 

Peticijų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas   1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 konstatuojamoji dalis 

 

                                                 
1 Peticija Nr. 0924/2011 dėl galimybės akliesiems naudotis knygomis ir kitais spaudiniais, kurią pateikė 

Jungtinės Karalystės pilietis Dan Pescod Europos aklųjų sąjungos (EBU) ir Karališkojo nacionalinio aklųjų 

instituto (RNIB) vardu, ir 

Peticija Nr. 0964/2011 dėl galimybės akliesiems ir asmenims, turintiems disleksijos sutrikimą ar kitokią negalią, 

naudotis knygomis, kurią pateikė Austrijos pilietis Michael Kalmar Europos disleksijos asociacijos vardu. 
2 PE 571.387. 
3 2016 m. vasario 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Marakešo sutarties ratifikavimo, remiantis gautomis 

peticijomis, visų pirma Peticija Nr. 924/2011 (2016/2542(RSP)). 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) akliems, regos sutrikimų ar kitą 

spausdinto teksto skaitymo negalią 

turintiems asmenims tebekyla daug kliūčių 

susipažinti su autorių teisių ir gretutinių 

teisių saugomomis knygomis ir kitais 

spaudiniais. Reikia imtis priemonių, kad 

tokie prieinamų formų kūriniai taptų labiau 

pasiekiami ir pagerėtų jų apyvarta vidaus 

rinkoje; 

(3) akliems, regos sutrikimų ar kitą 

spausdinto teksto skaitymo negalią 

turintiems asmenims tebekyla daug kliūčių 

susipažinti su autorių teisių ir gretutinių 

teisių saugomomis knygomis ir kitais 

spaudiniais. Reikia nedelsiant imtis 

priemonių, kad tokie prieinamų formų 

kūriniai taptų iš esmės lengviau pasiekiami 

ir gerokai pagerėtų jų apyvarta vidaus 

rinkoje; 

 

Pakeitimas   2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) 2014 m. balandžio 30 d. Sąjungos 

vardu pasirašyta Marakešo sutartis dėl 

geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais 

kūriniais sudarymo akliems, regos 

sutrikimų ar kitą spausdinto teksto 

skaitymo negalią turintiems asmenims23 

(toliau – Marakešo sutartis). Jos tikslas – 

pagerinti prieinamų formų kūrinių ir kitų 

saugomų objektų pasiekiamumą akliems, 

regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto 

skaitymo negalią turintiems asmenims. 

Marakešo sutartyje reikalaujama, kad 

susitariančiosios šalys nustatytų autorių 

teisių ir gretutinių teisių turėtojų išimtis ar 

apribojimus tam tikrų kūrinių ir kitų 

objektų prieinamų formų kopijų gamybai, 

sklaidai ir tarpvalstybiniam keitimuisi 

tomis kopijomis. Sąjungai sudarius 

Marakešo sutartį, reikia pritaikyti Sąjungos 

teisę – nustatyti privalomą išimtį, 

galiojančią naudojimo būdams, kūriniams 

ir naudos gavėjams, kuriems taikoma 

sutartis. Direktyva darniai įgyvendinami 

įsipareigojimai, kurių Sąjunga turi laikytis 

pagal Marakešo sutartį, siekiant užtikrinti, 

kad šios priemonės vidaus rinkoje būtų 

taikomos suderintai; 

(4) 2014 m. balandžio 30 d. Sąjungos 

vardu pasirašyta Marakešo sutartis dėl 

geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais 

kūriniais sudarymo akliems, regos 

sutrikimų ar kitą spausdinto teksto 

skaitymo negalią turintiems asmenimis 

(toliau – Marakešo sutartis), kurią 

Pasaulinė intelektinės nuosavybės 

organizacija priėmė jau 2013 m. Jos 

tikslas – pagerinti prieinamų formų kūrinių 

ir kitų saugomų objektų pasiekiamumą 

akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto 

teksto skaitymo negalią turintiems 

asmenims. Marakešo sutartyje 

reikalaujama, kad susitariančiosios šalys 

nustatytų autorių teisių ir gretutinių teisių 

turėtojų išimtis ar apribojimus tam tikrų 

kūrinių ir kitų objektų prieinamų formų 

kopijų gamybai, sklaidai ir 

tarpvalstybiniam keitimuisi tomis 

kopijomis. Sąjungai sudarius Marakešo 

sutartį, reikia pritaikyti Sąjungos teisę – 

nustatyti privalomą išimtį, galiojančią 

naudojimo būdams, kūriniams ir naudos 

gavėjams, kuriems taikoma sutartis. 

Direktyva darniai įgyvendinami 

įsipareigojimai, kurių Sąjunga turi laikytis 

pagal Marakešo sutartį, siekiant užtikrinti, 
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kad šios priemonės vidaus rinkoje būtų 

taikomos suderintai; 

_________________ _________________ 

23 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos 

sprendimas 2014/221/ES dėl Marakešo 

sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su 

paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, 

regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto 

skaitymo negalią turintiems asmenims 

pasirašymo Europos Sąjungos vardu, OL L 

115, 2014 4 17, p. 1. 

23 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos 

sprendimas 2014/221/ES dėl Marakešo 

sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su 

paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, 

regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto 

skaitymo negalią turintiems asmenims 

pasirašymo Europos Sąjungos vardu, OL L 

115, 2014 4 17, p. 1. 

 

Pakeitimas   3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) ši direktyva parengta aklų, turinčių 

regos sutrikimą, kurio neįmanoma 

sumažinti taip, kad tų asmenų rega iš 

esmės nesiskirtų nuo regos asmens, 

neturinčio tokio sutrikimo, arba suvokimo 

ar skaitymo negalią, įskaitant disleksiją, 

turinčių asmenų ir todėl negalinčių skaityti 

spausdintų kūrinių iš esmės tokiu pat 

laipsniu, kaip ir tokios negalios neturintys 

asmenys, arba dėl fizinės negalios 

nepajėgių laikyti ar vartyti knygos arba 

sutelkti žvilgsnio ar judinti akių taip, kaip 

to reikia norint skaityti, labui. Šia direktyva 

nustatytų priemonių tikslas yra padidinti 

knygų, žurnalų, laikraščių, periodinių 

leidinių ir kitų tekstų, natų ir kitų 

spaudinių, įskaitant garso formatu, 

skaitmeninių ir analoginių, pasiekiamumą 

formomis, kuriomis tie kūriniai ir kiti 

objektai tampa tiems asmenims prieinami 

iš esmės taip pat, kaip sutrikimo ar 

negalios neturintiems asmenims. 

Prieinamos formos yra, be kitų, Brailio 

raštas, stambus šriftas, pritaikytos e. 

knygos, garso knygos ir radijo 

transliacijos; 

(5) ši direktyva parengta aklų, turinčių 

regos sutrikimą, kurio neįmanoma 

sumažinti taip, kad tų asmenų rega iš 

esmės nesiskirtų nuo regos asmens, 

neturinčio tokio sutrikimo, arba suvokimo 

ar skaitymo negalią, įskaitant disleksiją, 

turinčių asmenų ir todėl negalinčių skaityti 

spausdintų kūrinių tokiu pat laipsniu, kaip 

tokios negalios neturintys asmenys, arba 

dėl fizinės negalios nepajėgių laikyti ar 

vartyti knygos arba sutelkti žvilgsnio ar 

judinti akių taip, kaip to reikia norint 

skaityti, labui. Todėl šia direktyva 

nustatytų priemonių tikslas yra padidinti 

knygų, žurnalų, laikraščių, periodinių 

leidinių ir kitų tekstų, natų ir kitų 

spaudinių, įskaitant garso formatu, 

skaitmeninių ir analoginių, pasiekiamumą 

formomis, kuriomis tie kūriniai ir kiti 

objektai tampa tiems asmenims prieinami 

iš esmės taip pat, kaip sutrikimo ar 

negalios neturintiems asmenims. 

Prieinamos formos yra, be kitų, Brailio 

raštas, stambus šriftas, pritaikytos 

e. knygos, garso knygos ir radijo 

transliacijos; 
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Pakeitimas   4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) todėl šioje direktyvoje reikėtų 

numatyti privalomas Sąjungos teisės aktais 

suderintų teisių išimtis, kurios sietųsi su 

Marakešo sutartyje aptartais naudojimo 

būdais ir kūriniais. Tai visų pirma 

atgaminimo, viešo paskelbimo, padarymo 

prieinamu, platinimo ir skolinimo teisės, 

kaip numatyta direktyvose 2001/29/EB, 

2006/115/EB ir 2009/24/EB, ir atitinkamos 

Direktyvoje 96/9/EB numatytos teisės. 

Kadangi Marakešo sutartyje reikalaujamų 

išimčių ir apribojimų taikymo sričiai 

priklauso ir garsiniai kūriniai, tokie kaip 

garso knygos, būtina, kad šios išimtys taip 

pat būtų taikomos gretutinėms teisėms; 

(6) todėl šioje direktyvoje reikėtų 

numatyti privalomas Sąjungos teisės aktais 

suderintų teisių išimtis, kurios sietųsi su 

Marakešo sutartyje aptartais naudojimo 

būdais ir kūriniais. Tai visų pirma 

atgaminimo, viešo paskelbimo, padarymo 

prieinamu, platinimo ir skolinimo teisės, 

kaip numatyta direktyvose 2001/29/EB, 

2006/115/EB ir 2009/24/EB, ir atitinkamos 

Direktyvoje 96/9/EB numatytos teisės. 

Kadangi Marakešo sutartyje reikalaujamų 

išimčių ir apribojimų taikymo sričiai 

priklauso ir garsiniai kūriniai, tokie kaip 

garso knygos, būtina, kad šios išimtys taip 

pat būtų taikomos gretutinėms teisėms. 

Šioje direktyvoje numatytos išimtys 

taikomos nepažeidžiant kitų išimčių, 

kurias valstybės narės taiko neįgaliesiems, 

pvz., išimčių, susijusių su asmeniniu 

naudojimu; 

 

Pakeitimas   5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) šioje direktyvoje nurodytiems 

naudojimo būdams priskiriama ir 

prieinamos formos kopijų gamyba, kurią 

vykdo naudos gavėjai arba jų poreikius 

tenkinantys įgaliotieji subjektai – viešosios 

ar privačiosios organizacijos, ypač 

bibliotekos, švietimo įstaigos ir kitos ne 

pelno organizacijos, kurios vykdydamos 

pagrindinę veiklą ar vieną iš pagrindinių 

veiklų arba su viešuoju interesu susijusius 

uždavinius teikia paslaugas spausdinto 

teksto skaitymo negalią turintiems 

asmenims. Tiems naudojimo būdams 

(7) šioje direktyvoje nurodytiems 

naudojimo būdams taip pat priskiriama 

prieinamos formos kopijų gamyba, kurią 

vykdo naudos gavėjai arba jų poreikius 

tenkinantys įgaliotieji subjektai – viešosios 

ar privačiosios organizacijos, ypač 

bibliotekos, švietimo įstaigos ir kitos ne 

pelno organizacijos, kurios vykdydamos 

pagrindinę veiklą ar vieną iš pagrindinių 

veiklų arba su viešuoju interesu susijusius 

uždavinius teikia paslaugas spausdinto 

teksto skaitymo negalią turintiems 

asmenims. Tiems naudojimo būdams 
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reikėtų priskirti ir vien naudos gavėjų 

naudotinų prieinamos formos kopijų 

gamybą, kurią fiziniai asmenys vykdo 

naudos gavėjų vardu arba padeda vykdyti 

naudos gavėjams; 

reikėtų priskirti ir vien naudos gavėjų 

naudotinų prieinamos formos kopijų 

gamybą, kurią fiziniai asmenys vykdo 

naudos gavėjų vardu arba padeda vykdyti 

naudos gavėjams; 

 

Pakeitimas   6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) privaloma išimtis taip pat turėtų 

apriboti atgaminimo teisę, kad būtų galima 

atlikti bet kokį veiksmą, kurio reikia norint 

kūrinį ar kitą objektą pakeisti, konvertuoti 

ar pritaikyti taip, kad būtų pagaminta 

prieinamos formos kopija. Tai, be kita ko, 

reikštų suteikti reikiamas priemones, 

kuriomis galima susirasti informaciją 

prieinamos formos kopijoje; 

(8) privaloma išimtis taip pat turėtų 

apriboti atgaminimo teisę, kad būtų galima 

atlikti bet kokį veiksmą, kurio reikia norint 

kūrinį ar kitą objektą pakeisti, konvertuoti 

ar pritaikyti taip, kad būtų pagaminta 

prieinamos formos kopija. Tai taip pat 

reikštų, kad reikia suteikti reikiamas 

priemones, kuriomis galima susirasti 

informaciją prieinamos formos kopijoje; 

 

Pakeitimas   7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) remiantis išimtimi reikėtų leisti 

įgaliotiesiems subjektams gaminti ir 

internetu ir fizinėmis priemonėmis platinti 

Sąjungoje kūrinių ar kitų objektų, kurioms 

taikoma ši direktyva, prieinamos formos 

kopijas; 

(9) remiantis išimtimi taip pat reikėtų 

leisti įgaliotiesiems subjektams gaminti ir 

internetu ir fizinėmis priemonėmis platinti 

Sąjungoje kūrinių ar kitų objektų, kurioms 

taikoma ši direktyva, prieinamos formos 

kopijas; 

 

Pakeitimas   8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) išimtis yra ypatingo pobūdžio, jos 

taikymo sritis ribota, o jos naudos 

(11) išimtis yra ypatingo pobūdžio, jos 

taikymo sritis ribota, o jos naudos 



 

PE595.393v02-00 8/14 AD\1115174LT.docx 

LT 

gavėjams reikia teisinio tikrumo, todėl 

valstybėms narėms neturėtų būti leista kelti 

papildomų išimties taikymo reikalavimų, 

tokių kaip kompensavimo sistemos arba 

išankstinė patikra, ar prieinamos formos 

kopijų galima gauti rinkoje; 

gavėjams reikia teisinio tikrumo, todėl 

valstybėms narėms neturėtų būti leista kelti 

papildomų išimties taikymo reikalavimų, 

tokių kaip kompensavimo sistemos arba 

išankstinė patikra, ar prieinamos formos 

kopijų galima gauti rinkoje. Esama 

pavojaus, kad tokie papildomi 

reikalavimai galėtų prieštarauti šioje 

direktyvoje numatytų išimčių tikslui ir 

tikslui sudaryti palankesnes sąlygas 

tarpvalstybiniam keitimuisi specialios 

formos kopijomis bendrojoje rinkoje; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) pagal šią direktyvą tvarkant asmens 

duomenis reikėtų laikytis pagrindinių 

teisių, įskaitant teisę į privatų ir šeimos 

gyvenimą ir teisę į asmens duomenų 

apsaugą pagal Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 

straipsnius, ir nepažeisti Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

95/46/EB, kuria reglamentuojamas asmens 

duomenų tvarkymas, kurį pagal šią 

direktyvą gali atlikti įgaliotieji subjektai, 

prižiūrint valstybių narių kompetentingoms 

institucijoms, visų pirma valstybių narių 

paskirtoms viešosioms nepriklausomoms 

institucijoms; 

(12) pagal šią direktyvą tvarkant asmens 

duomenis reikėtų laikytis pagrindinių 

teisių, įskaitant teisę į privatų ir šeimos 

gyvenimą ir teisę į asmens duomenų 

apsaugą pagal Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 

straipsnius, ir nepažeisti Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

95/46/EB ir Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES) 2016/6791a, 

kuriais reglamentuojamas asmens 

duomenų tvarkymas, kurį pagal šią 

direktyvą gali atlikti įgaliotieji subjektai, 

prižiūrint valstybių narių kompetentingoms 

institucijoms, visų pirma valstybių narių 

paskirtoms viešosioms nepriklausomoms 

institucijoms; 

 __________________ 

 1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1). 
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Pakeitimas   10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencijoje (JTNTK), prie kurios yra 

prisijungusi ES, neįgaliesiems užtikrinama 

teisė susipažinti su informacija ir dalyvauti 

kultūriniame, ekonominiame ir 

socialiniame gyvenime taip pat, kaip ir 

kitiems asmenims. JTNTK reikalaujama, 

kad prie konvencijos prisijungusios šalys, 

vadovaudamosi tarptautine teise, imtųsi 

reikiamų veiksmų, kad užtikrintų, kad 

intelektinės nuosavybės apsaugos 

įstatymuose nebūtų nepagrįstų ar 

diskriminacinių kliūčių neįgaliesiems 

susipažinti su kultūrine medžiaga; 

(13) Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencijoje (JTNTK), prie kurios yra 

prisijungusi ES ir kuri yra privaloma 

Sąjungos valstybėms narėms, 

neįgaliesiems užtikrinama teisė tokiomis 

pat sąlygomis, kaip ir kitiems asmenims, 

susipažinti su informacija ir dalyvauti 

kultūriniame, ekonominiame ir 

socialiniame gyvenime. JTNTK 

reikalaujama, kad prie konvencijos 

prisijungusios šalys, vadovaudamosi 

tarptautine teise, imtųsi reikiamų veiksmų, 

kad užtikrintų, kad intelektinės nuosavybės 

apsaugos įstatymuose nebūtų nepagrįstų ar 

diskriminacinių kliūčių neįgaliesiems 

susipažinti su kultūrine medžiaga; 

 

Pakeitimas   11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) pagal Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartiją, Sąjunga 

pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų asmenų teisę 

naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų 

nepriklausomumą, socialinį bei profesinį 

integravimą ir dalyvavimą bendruomenės 

gyvenime; 

(14) remiantis Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartija, draudžiama 

visų formų diskriminacija (taip pat ir dėl 

negalios), be to, joje pažymima, kad 

Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų teisę 

naudotis priemonėmis, skirtomis jų 

nepriklausomumui, socialinei ir 

profesinei integracijai bei dalyvavimui 
bendruomenės gyvenime užtikrinti; 

 

Pakeitimas   12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) pagal Direktyvą 2001/29/EB 

valstybės narės gali ir toliau nustatyti 
neįgaliesiems naudingą išimtį arba 

apribojimą tais atvejais, kuriems 

netaikoma ši direktyva; 

(17) valstybės narės bet kuriuo atveju 

turės nustatyti taisykles dėl neįgaliesiems 

naudingų išimčių arba apribojimų 

taikymo, įskaitant tuos atvejus, kuriems 

netaikoma ši direktyva; 

 

Pakeitimas   13 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

18 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) taigi šioje direktyvoje užtikrinamos 

pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 

ypač tų, kurie pripažinti Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijoje. Ši direktyva 

turėtų būti aiškinama ir taikoma 

atsižvelgiant į tas teises ir principus; 

(18) taigi šioje direktyvoje užtikrinamos 

pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 

kurie pripažinti Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijoje ir Jungtinių 

Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje. Ši 

direktyva turėtų būti aiškinama ir taikoma 

atsižvelgiant į tas teises ir principus; 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 2 punkto d a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) neatsižvelgiant į tai, ar jis turi bet 

kokią kitą negalią. 

Pagrindimas 

Marakešo sutartyje paliekama galimybė įtraukti kitokio pobūdžio negalią. Siūlomos 

direktyvos 16 konstatuojamojoje dalyje ir 7 straipsnyje minima galimybė įtraukti kitokio 

pobūdžio negalią vėlesniame etape. 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3) prieinamos formos kopija – 

alternatyviu būdu ar forma pateikta kūrinio 

ar kito objekto kopija, naudos gavėjui 

suteikianti galimybę susipažinti su kūriniu 

ar kitu objektu, įskaitant galimybę tam 

asmeniui susipažinti su kūriniu taip pat 

paprastai ir patogiai, kaip su juo 

susipažintų regos sutrikimų ar kitos 2 

dalyje nurodytos negalios neturintis 

asmuo; 

3) prieinamos formos kopija – 

alternatyviu būdu ar forma pateikta kūrinio 

ar kito objekto kopija, naudos gavėjui 

suteikianti galimybę susipažinti su kūriniu 

ar kitu objektu, įskaitant galimybę tam 

asmeniui susipažinti su kūriniu taip pat 

paprastai ir patogiai, kaip su juo 

susipažintų 2 dalyje nurodytų sutrikimų ar 

negalios neturintis asmuo; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4) įgaliotasis subjektas – organizacija, 

kuri vykdydama pagrindinę veiklą ar vieną 

iš pagrindinių veiklų arba su viešuoju 

interesu susijusius uždavinius ir 

nesiekdama pelno teikia naudos gavėjams 

švietimo, mokymo, adaptuoto skaitymo ar 

susipažinimo su informacija paslaugas. 

4) įgaliotasis subjektas – organizacija, 

kuri vykdydama pagrindinę veiklą ar vieną 

iš pagrindinių veiklų arba su viešuoju 

interesu susijusius uždavinius ir 

nesiekdama pelno teikia naudos gavėjams 

švietimo, mokymo, adaptuoto skaitymo ar 

susipažinimo su informacija paslaugas, 

neatsižvelgiant į tai, ar vyriausybė vykdo 

šios organizacijos veiklos priežiūrą. 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Valstybės narės užtikrina, kad šių 

autorių ir gretutinių teisių išimčių nebūtų 

galima panaikinti techninėmis 

priemonėmis arba sutartimi. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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3 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Valstybės narės užtikrina, kad 

būtų nustatyti skundų nagrinėjimo ir 

teisių gynimo mechanizmai, kuriais 

naudotojai galėtų pasitelkti kilus ginčui 

dėl šiame straipsnyje nurodytų priemonių 

taikymo. 

Pagrindimas 

Siūlomoje direktyvoje neminimi jokie skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo mechanizmai, 

kuriuos turėtų nustatyti valstybės narės ir kurie būtų taikomi tais atvejais, kai naudos 

gavėjams draudžiama naudoti objektus leidžiamais būdais. Tokie mechanizmai numatyti 

pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje 

skaitmeninėje rinkoje (COM(2016)593) 13 straipsnio 2 dalyje. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Įgyvendinant šią direktyvą asmens 

duomenys tvarkomi pagal Direktyvą 

95/46/EB. 

Įgyvendinant šią direktyvą asmens 

duomenys tvarkomi pagal direktyvas 

95/46/EB ir 2002/58/EB bei Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

2016/6791a. 

 _________________ 

 1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1). 

 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Iki [dveji metai po perkėlimo datos] 

Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetui pateikia ataskaitą, kiek naudos 

gavėjams pasiekiami kiti, negu 2 straipsnio 

1 dalyje apibrėžti, prieinamų formų 

kūriniai ir kiti objektai ir kiek prieinamų 

formų kūriniai ir kiti objektai pasiekiami 

asmenims, turintiems kitokių negalių, negu 

nurodytosios 2 straipsnio 2 dalyje. 

Ataskaitoje turi būti įvertinta, ar tikslinga 

svarstyti šios direktyvos taikymo srities 

pakeitimą. 

Iki [dveji metai po perkėlimo datos] 

Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetui pateikia ataskaitą, kiek naudos 

gavėjams pasiekiami kiti, negu 2 straipsnio 

1 dalyje apibrėžti, prieinamų formų 

kūriniai ir kiti objektai ir kiek prieinamų 

formų kūriniai ir kiti objektai pasiekiami 

asmenims, turintiems kitokių negalių, negu 

nurodytosios 2 straipsnio 2 dalyje. 

Ataskaitoje turi būti įvertinta, ar tikslinga 

svarstyti šios direktyvos taikymo srities 

išplėtimo klausimą, kad pagal šią 

direktyvą numatyta išimtimi ir susijusia 

prieinamos formos kopijų gamybos 

galimybe galėtų naudotis ir kitokio 

pobūdžio negalią turintys asmenys. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ne anksčiau kaip [per penkerius metus po 

perkėlimo datos] Komisija atlieka 

direktyvos vertinimą ir pateikia 

pagrindines išvadas Europos Parlamentui, 

Tarybai ir Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui, jei reikia, 

kartu su pasiūlymais iš dalies pakeisti šią 

direktyvą. 

Ne vėliau kaip [per penkerius metus po 

perkėlimo datos] Komisija atlieka 

direktyvos vertinimą ir pateikia 

pagrindines išvadas Europos Parlamentui, 

Tarybai ir Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui, jei reikia, 

kartu su pasiūlymais iš dalies pakeisti šią 

direktyvą. 
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