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Popierinę knygą perparduoti galima, o elektroninę – ne
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje dėl platinimo teisių išnaudojimo,
išaiškindamas, jog kūrinio platinimo teisės lieka galioti ir kūrinį perparduodant, jeigu tam būtina sukurti naują
kūrinio kopiją.
Intelektinės nuosavybės teisės specialistai atkreipia dėmesį, kad teismo sprendimas iš esmės reiškia, kad Europos Sąjungoje užkertamas kelias be autoriaus sutikimo
perparduoti skaitmeninį turinį – elektronines knygas, garso ar vaizdo įrašus ir pan., išskyrus programinę įrangą. Šis apribojimas, kaip ir iki šiol, netaikomas
parduodant kūrinius fizinėse laikmenose – popierines knygas, filmus ar garso įrašus diskuose. „Dalis vartotojų skaitmeninį turinį linkę laikyti „niekieno“ arba „visų“
nuosavybe: legaliai įsigyta skaitmeninė kūrinio kopija vėliau būna platinama ir perparduodama be jokių apribojimų. Teismo sprendimas tokį požiūrį keičia – norint
parduoti interneto parduotuvėje įsigytą elektroninę knygą, garso ar vaizdo įrašą, būtinas autorių teisių savininko sutikimas. Tai sustiprina teisių apsaugą ir suteikia
papildomų paskatų autoriams kurti skaitmeninį turinį“, − sako advokatas Andrius Iškauskas. Pasak A. Iškausko, perparduodami elektronines knygas, filmus ar
muzikos kūrinius, neskatiname natūralios skaitmeninės raidos. Lietuvoje turime vos keletą autorių, kurie yra išleidę elektronines knygas, tačiau Informacijos amžius
neatsiejamas nuo įpročio norimus kūrinius nemokamai siųstis iš interneto. Advokato nuomone, siekiant mažinti intelektinių vagysčių skaičių, reikia stiprinti teisinius
saugiklius bei keisti žmonių požiūrį. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad kaip ir anksčiau, kiekvienas asmuo savo asmeniniam naudojimui galės pasidaryti legaliai
įsigyto muzikos įrašo, filmo ar elektroninės knygos kopiją. Už tai atlikėjams, autoriams, muzikos ir vaizdo įrašų gamintojams atlyginama per vadinamąjį tuščios
laikmenos mokestį. Tuščiomis skaitmeninėmis laikmenomis bei įrenginiais su turinio įrašymo funkcija laikomos USB atmintinės, atminties kortelės, nešiojami
diskai, MP3 grotuvai, asmeniniai kompiuteriai ir kitos dažniausiai kopijavimui naudojamas laikmenos ar įrenginiai. Dėmesio! Tai yra kompanijos pranešimas
spaudai, už kurį atsako pati kompanija. Info.Norim.lt neatsako už tokio pranešimo turinį bei jame esančios informacijos tikslumą.
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