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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Aplinkybės:

Europos Sąjunga turi itin turtingą kultūros paveldą. Vis dėlto didelė šio kultūros paveldo dalis 
lieka nepanaudota valstybių narių archyvuose ir bibliotekose ir yra neprieinama Europos 
gyventojams. Siekiant išlaikyti Europos kultūros įvairovę būtina, kad šiais kūriniais būtų 
galima naudotis tarpvalstybiniu mastu.

Šiuo metu valstybės narės nenustatytų kūrinio teisių turėtojų kūrinius skaitmeninti gali tik 
savo nacionalinėse teritorijose. Ateityje pagal naujus teisės aktus tokiais nenustatytų autorių 
teisių kūriniais bus galima naudotis visoje Europoje.

Europos Komisijos pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikro 
leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo pateikiamas teisinis pagrindas, taikomas 
knygoms, laikraščiams, žurnalams, filmams, muzikos kūriniams, televizijos laidoms ir t. t., 
kuriems taikomos autorių teisės, tačiau kurių teisių turėtojo neįmanoma nustatyti.

Pranešėja mano, kad šie klausimai yra itin svarbūs:

Tikslai:

Jei kūrinys yra nenustatytų autorių teisių kūrinys, jį galima skaitmeninti ir padaryti prieinamą 
visos Europos visuomenei.

Skelbiama internetu ar kitais platinimo šaltiniais Europos kultūrinė įvairovė bus stipriai 
skatinama ir taps prieinama visiems. Tai bus naudinga ne tik muziejams, bibliotekoms, 
transliuojančiosioms organizacijoms, universitetams ir panašioms švietimo ar mokslo 
įstaigoms. Privatūs asmenys taip pat gaus daug naudos, jei galės pasinaudoti skaitmenine 
prieiga prie nenustatytų autorių teisių kūrinių.

Nenustatytų autorių teisių kūrinių skaitmeninimas yra pagrindinis Europos Sąjungos kultūros 
paveldo išsaugojimo elementas, nes pagal direktyvą valstybių narių piliečiams tarpvalstybiniu 
mastu suteikiama teise paremta prieiga prie nenustatytų autorių teisių kūrinių.

Prašymai:

Kūrinys turėtų būti laikomas nenustatytų autorių teisių kūriniu tol, kol nenustatomi visi jo 
teisių turėtojai. Vis dėlto reikia būti atsargiems siekiant užtikrinti, kad žinomų kūrinio teisių 
turėtojų reikalavimams nebūtų daromas neigiamas poveikis.

Siekiant nustatyti, ar kūrinys yra nenustatytų autorių teisių kūrinys, turi būti atliktas kruopštus 
tyrimas. Tai apima daug pastangų reikalaujančius aukščiausio techninio ir mokslinio lygmens 
tyrimus.

Transliuojančiosioms organizacijoms paprastai reikia tyrimus dienos aktualijų klausimais 
atlikti per trumpą laiką ir dėl laiko apribojimų jos negalėtų atlikti tinkamų tyrimų. Maži 
muziejai, archyvai ir institutai ne visada turi tinkamų išteklių tiek darbuotojų, tiek 
infrastruktūros aspektais ir dėl šios priežasties kartais negalėtų atlikti kruopščių tyrimų.
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Taigi itin svarbu į šį procesą įtraukti kolektyvinio autorių teisių administravimo asociacijas. 
Joms turėtų būti leidžiama atlikti kruopštų tyrimą visais atvejais, kai archyvas, muziejus, 
transliuojančioji institucija ir t. t. negali atlikti šios užduoties.

Kolektyvinio autorių teisių administravimo asociacijos taip pat reikalingos dar vienam tikslui: 
jei esama ne vieno, bet kelių kūrinio autorių teisių savininkų, kolektyvinio autorių teisių 
administravimo asociacijos veikia kaip kūrinio teisių turėtojui, kurio neįmanoma nustatyti, 
atstovaujančios patikėtinės. Pavyzdžiui, televizijos laidų kūrėjams gana dažnai tenka 
susisiekti su 50–100 kūrinio teisių turėtojų ir labai retai kiekvieną iš jų įmanoma identifikuoti.

Skaitmeninės bibliotekos, pvz., „Europeana“, ir plataus masto Europos skaitmeninimo 
projektai yra priklausomi nuo prieigos visos ES lygmeniu. Taigi būtinas integruotas 
sprendimas, kuris susietų skirtingas valstybių narių teritorijas.

Nenustatytų autorių teisių kūrinių paieška ir jų skaitmeninimas bei skelbimas turi būti 
grindžiami naujausiais mokslo ir technologijų laimėjimais. Taigi būtina direktyvoje užtikrinti, 
kad ateityje būtų galima naudoti naujausius metodus. Todėl itin svarbu valstybėse narėse 
intensyviai keistis nuomonėmis apie geriausią praktiką.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo Sąjunga turi į kultūros aspektus 
atsižvelgti imdamasi veiksmų, visų pirma 
siekdama gerbti ir skatinti savo kultūrų 
įvairovę.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) Visoje Sąjungoje suteikiant 
tarpvalstybinę prieigą prie nenustatytų 
autorių teisių kūrinių, laikomų bibliotekų, 
registrų, švietimo įstaigų, archyvų, 
muziejų, kino paveldo institucijų ir 
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transliuojančiųjų organizacijų, kitų 
kultūros organizacijų kolekcijose ir 
privačiose kolekcijose valstybėse narėse, 
taip pat prie kūrinių, laikomų viešųjų 
transliuojančiųjų organizacijų 
archyvuose, prisidedama prie Sąjungos
kultūrų ir kalbų įvairovės skatinimo ir 
apsaugos.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Bibliotekos, muziejai, archyvai, 
švietimo įstaigos, kino paveldo institucijos 
ir viešosios transliuojančiosios 
organizacijos dalyvauja savo kolekcijų 
arba archyvų didelės apimties 
skaitmeninimo projektuose siekiant 
sukurti Europos skaitmenines bibliotekas. 
Valstybių narių bibliotekos, muziejai, 
archyvai, švietimo įstaigos, kino paveldo 
institucijos ir viešosios transliuojančiosios 
organizacijos prisideda prie Europos 
kultūros paveldo išsaugojimo ir sklaidos, o 
tai taip pat svarbu kuriant Europos 
skaitmenines bibliotekas, pavyzdžiui, 
„Europeana“. Spausdintos medžiagos 
masinio skaitmeninimo, paieškos ir 
indeksavimo technologijos padidina 
bibliotekų kolekcijų vertę tiriamojo darbo 
tikslais.

(1) Bibliotekos, muziejai, registrai,
archyvai, švietimo įstaigos, kino paveldo 
institucijos, viešosios transliuojančiosios 
organizacijos ir kitos kultūros 
organizacijos valstybėse narėse, taip pat 
privačios kolekcijos dalyvauja savo 
kolekcijų arba archyvų skaitmeninimo 
projektuose. Jie taip pat prisideda prie 
Europos kultūros paveldo išsaugojimo ir
sklaidos, o tai taip pat svarbu kuriant 
Europos skaitmenines bibliotekas, 
pavyzdžiui, „Europeana“. Spausdintos 
medžiagos masinio skaitmeninimo, 
paieškos ir indeksavimo technologijos 
padidina bibliotekų kolekcijų vertę 
tiriamojo darbo tikslais.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Teisinės sistemos, kuria būtų 
palengvintas kūrinių, kurių autoriai
nenustatyti arba nustatyti, tačiau nerasti 

(3) Teisinės sistemos, kuria būtų 
palengvintas skaitmeninimas ir sklaida
vadinamųjų nenustatytų autorių teisių
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(nenustatytų autorių teisių kūrinių), 
skaitmeninimas ir sklaida, sukūrimas yra 
pagrindinis Europos skaitmeninės 
darbotvarkės veiksmas, kaip tai nurodyta 
Komisijos komunikate dėl Europos 
skaitmeninės darbotvarkės, skirtame 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui.

kūrinių, kurių teisių turėtojai nenustatyti 
arba nustatyti, tačiau nerasti, sukūrimas yra 
pagrindinis Europos skaitmeninės 
darbotvarkės veiksmas, kaip tai nurodyta 
Komisijos komunikate dėl Europos 
skaitmeninės darbotvarkės, skirtame 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Pagal autoriams suteikiamas išimtines 
teises atgaminti kūrinius ir juos platinti, 
suderintas pagal 2001 m. gegužės 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių 
teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų 
aspektų suderinimo, reikalaujama, kad 
kūrinys būtų skaitmeninamas ir skelbiamas 
tik gavus jo autoriaus sutikimą.

(4) Pagal autoriams suteikiamas išimtines 
teises atgaminti kūrinius ir juos platinti, 
suderintas pagal 2001 m. gegužės 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių 
teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų 
aspektų suderinimo, reikalaujama, kad 
kūrinys būtų skaitmeninamas, skelbiamas 
ir pristatomas visuomenei tik gavus jo 
autoriaus sutikimą.

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Jei kūriniai yra nenustatytų autorių, 
toks išankstinis sutikimas dėl kūrinio 
atgaminimo arba skelbimo negali būti 
gautas.

(5) Jei kūriniai yra nenustatytų autorių, 
toks išankstinis sutikimas dėl kūrinio 
atgaminimo, skelbimo ar pristatymo 
visuomenei negali būti gautas.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Dėl valstybių narių nenustatytų autorių 
teisių kūrinio pripažinimo metodų skirtumų 
gali kilti vidaus rinkos veikimo, 
nenustatytų autorių teisių kūrinių 
naudojimo ir tarpvalstybinės prieigos prie 
jų kliūčių. Dėl tokių skirtingų metodų taip 
pat gali būti apribotas laisvas kultūrinio 
turinio prekių ir paslaugų judėjimas. Todėl 
reikėtų užtikrinti tokio statuso tarpusavio 
pripažinimą.

(6) Dėl valstybių narių nenustatytų autorių 
teisių kūrinio pripažinimo metodų skirtumų 
gali kilti vidaus rinkos veikimo, 
nenustatytų autorių teisių kūrinių 
naudojimo ir tarpvalstybinės prieigos prie 
jų kliūčių. Dėl tokių skirtingų metodų taip 
pat gali būti apribotas laisvas kultūrinio 
turinio prekių ir paslaugų judėjimas, tai 
sudarytų sunkumų visuomenei gauti šias 
prekes ir paslaugas ir jomis naudotis. 
Todėl reikėtų užtikrinti tokio statuso 
tarpusavio pripažinimą.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Visų pirma reikalingas bendras metodas 
nenustatytų autorių teisių kūrinio statusui ir 
leidžiamiems nenustatytų autorių teisių 
kūrinio naudojimo būdams nustatyti, kad 
vidaus rinkoje būtų užtikrintas bibliotekų, 
muziejų, švietimo įstaigų, archyvų, kino 
paveldo institucijų ir viešųjų
transliuojančiųjų organizacijų nenustatytų 
autorių teisių kūrinių naudojimo teisinis 
tikrumas.

(7) Visų pirma reikalingas bendras metodas 
nenustatytų autorių teisių kūrinio statusui ir 
leidžiamiems nenustatytų autorių teisių 
kūrinio naudojimo būdams nustatyti, kad 
vidaus rinkoje būtų užtikrintas bibliotekų, 
muziejų, registrų, archyvų, švietimo 
įstaigų, kino paveldo institucijų, 
transliuojančiųjų organizacijų ir kitų 
kultūros organizacijų valstybėse narėse 
bei privačių kolekcijų nenustatytų autorių 
teisių kūrinių naudojimo teisinis tikrumas.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Viešųjų transliuojančiųjų organizacijų 
archyvuose laikomi ir jų sukurti 
kinematografiniai, garso ir 
audiovizualiniai kūriniai apima 
nenustatytų autorių teisių kūrinius. 
Atsižvelgiant į ypatingą transliuotojų, kaip 

Išbraukta.
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garso ir audiovizualinės medžiagos 
kūrėjų, padėtį ir į poreikį priimti 
priemones, kuriomis ateityje būtų 
apribotas nenustatytų autorių teisių 
kūrinių reiškinio mastas, reikėtų nustatyti 
su šios direktyvos taikymu susijusią 
galutinę datą, iki kurios turi būti nustatyti 
transliuojančiųjų organizacijų 
archyvuose laikomi kūriniai.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Labai svarbu užkirsti kelią 
nenustatytų autorių teisių kūrinių 
kūrimui ateityje, atsižvelgiant į tai, kad 
skaitmeniniame amžiuje internete 
kuriama ir skleidžiama vis daugiau 
kūrinių. Kaip išankstinė sąlyga 
visapusiškai naudotis savo teisėmis 
reikalaujama aiškiai nurodyti, kaip 
nustatyti ir rasti teisių turėtojus, ir atskirai 
užsiregistruoti. Taip pat būtina sukurti 
tvirtą teisių įsigijimo sistemą. Teisinė 
sistema turėtų būti atvira techninei 
pažangai ir pakankamai lanksti, kad 
pagal ją teisių turėtojams būtų leidžiama 
sudaryti sutartis ateityje.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Šios direktyvos tikslais laikoma, kad 
kinematografiniai, garso ir 
audiovizualiniai kūriniai, laikomi viešųjų
transliuojančiųjų organizacijų archyvuose, 
apima tokių organizacijų išskirtiniam 
naudojimui užsisakytus kūrinius.

(9) Šios direktyvos tikslais laikoma, kad 
kinematografiniai kūriniai ir kūriniai, 
sudarantys garso ir audiovizualinių 
kūrinių dalį, taip pat fotografijos ir kiti 
vaizdai arba indėliai į juose pateikiamus 
kūrinius, laikomi transliuojančiųjų 
organizacijų ir kitų kultūros organizacijų
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archyvuose, apima tokių organizacijų 
išskirtiniam naudojimui užsisakytus 
kūrinius.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Tarptautinės pagarbos tikslais ši 
direktyva turėtų būti taikoma tik 
kūriniams, kurie pirmą kartą buvo 
paskelbti arba transliuojami ES valstybėje 
narėje.

Išbraukta.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Kūrinys gali būti laikomas nenustatytų 
autorių teisių kūriniu tik tada, kai buvo 
atlikta sąžininga ir pagrįsta kūrinio 
autoriaus paieška. Turėtų būti leista 
valstybėms narėms numatyti, kad tokią 
kruopščią paiešką atliktų šioje direktyvoje 
nurodytos arba kitos organizacijos.

(12) Kūrinys gali būti laikomas nenustatytų 
autorių teisių kūriniu tik tada, kai buvo 
atlikta pagrįsta jo teisių turėtojų paieška. 
Valstybės narės turėtų numatyti, kad 
norinčios juo pasinaudoti organizacijos
galėtų pasirinkti arba savo lėšomis atlikti 
tokią kruopščią paiešką, arba užsakyti, kad 
ją atliktų kitos organizacijos, įskaitant 
kolektyvinio administravimo asociacijas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekiant užtikrinti aukšto lygio autorių 
teisių apsaugą Sąjungoje, reikėtų numatyti 
suderintą tokios kruopščios paieškos 
metodą. Kruopšti paieška turėtų apimti 
paiešką viešai prieinamose duomenų 

(13) Siekiant užtikrinti aukšto lygio autorių 
teisių apsaugą Sąjungoje, reikėtų numatyti 
suderintą tokios kruopščios paieškos 
metodą. Kruopšti paieška turėtų apimti 
paiešką viešai prieinamose duomenų 
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bazėse, kuriose teikiama informacija apie 
kūrinio autorių teisių statusą. Be to, 
valstybės narės, siekdamos išvengti 
brangiai kainuojančio skaitmeninimo darbo 
dubliavimo, turėtų užtikrinti, kad 
informacija apie šioje direktyvoje 
nurodytų organizacijų nenustatytų autorių 
teisių kūrinių naudojimą būtų užregistruota 
viešai prieinamoje duomenų bazėje. Tiek, 
kiek tai įmanoma, viešai prieinamos 
paieškos rezultatų ir nenustatytų autorių 
teisių kūrinių naudojimo duomenų bazės 
turėtų būti sudarytos ir įdiegtos taip, kad 
jas būtų galima susieti visos Europos lygiu, 
o paiešką jose būtų galima atlikti naudojant 
vieną bendrą prieigą.

bazėse, kuriose teikiama informacija apie 
kūrinio autorių teisių statusą. Be to, 
valstybės narės, siekdamos išvengti 
brangiai kainuojančio skaitmeninimo darbo 
dubliavimo, turėtų užtikrinti, kad 
informacija apie nenustatytų autorių teisių 
kūrinių naudojimą būtų užregistruota viešai 
prieinamoje duomenų bazėje. Tiek, kiek tai 
įmanoma, viešai prieinamos paieškos 
rezultatų ir nenustatytų autorių teisių 
kūrinių naudojimo duomenų bazės turėtų 
būti sudarytos ir įdiegtos taip, kad jas būtų 
galima susieti visos Europos lygiu, o 
paiešką jose būtų galima atlikti naudojant 
vieną bendrą prieigą.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Nenustatytų autorių teisių kūriniai gali 
būti sukurti daugiau nei vieno autoriaus
arba apimti ir kitus kūrinius arba saugomus 
objektus. Direktyva neturėtų daryti 
poveikio žinomų arba nustatytų teisių 
turėtojų teisėms.

(14) Nenustatytų autorių teisių kūriniai gali 
turėti daugiau kaip vieną teisių turėtoją
arba apimti ir kitus kūrinius arba saugomus 
objektus. Direktyva neturėtų daryti 
poveikio žinomų arba nustatytų teisių 
turėtojų teisėms.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Reikėtų numatyti autoriams galimybę 
panaikinti jų kūriniams suteiktą 
nenustatytų autorių teisių kūrinio statusą.

Išbraukta.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Valstybės narės, siekdamos skatinti 
mokslą ir kultūrą, turėtų leisti viešosioms 
bibliotekoms, švietimo įstaigoms ir 
muziejams, taip pat archyvams, kino 
paveldo institucijoms ir viešosioms 
transliuojančiosioms organizacijoms 
skelbti ir atgaminti nenustatytų autorių 
teisių kūrinius su sąlyga, kad toks šių 
kūrinių naudojimas atitiktų šių įstaigų 
viešojo intereso misiją, konkrečiai, jų 
kolekcijose laikomų kūrinių išsaugojimo, 
atgaminimo ir kultūrinės bei švietėjiškos 
prieigos prie jų tikslus. Šios direktyvos 
tikslais kino paveldo institucijos turėtų 
apimti valstybių narių paskirtas 
organizacijas kultūrinio paveldo filmams 
rinkti, sisteminti, saugoti ir atgaminti.

(17) Valstybės narės, siekdamos skatinti 
mokslą ir kultūrą, turėtų leisti viešosioms 
bibliotekoms, švietimo įstaigoms ir 
muziejams, taip pat archyvams, registrams,
kino paveldo institucijoms ir viešosioms 
transliuojančiosioms organizacijoms 
skelbti ir atgaminti nenustatytų autorių 
teisių kūrinius bei pristatyti juos 
visuomenei su sąlyga, kad toks šių kūrinių 
naudojimas atitiktų šių įstaigų viešojo 
intereso misiją, konkrečiai, jų kolekcijose 
laikomų kūrinių išsaugojimo, atgaminimo 
ir kultūrinės bei švietėjiškos prieigos prie 
jų tikslus. Šios direktyvos tikslais kino 
paveldo institucijos turėtų apimti valstybių 
narių paskirtas organizacijas kultūrinio 
paveldo filmams rinkti, sisteminti, saugoti 
ir atgaminti.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Sutarčių sudarymas gali būti svarbus 
skatinant Europos kultūros paveldo 
skaitmeninimą. Tai reiškia, kad 
bibliotekos, švietimo įstaigos, muziejai, 
archyvai ir kino paveldo institucijos, 
siekdamos panaudoti nenustatytų autorių 
teisių kūrinius šioje direktyvoje nurodytais 
būdais, gali su komerciniais partneriais 
sudaryti nenustatytų autorių teisių 
skaitmeninimo ir skelbimo sutartis. Šiose 
sutartyse gali būti numatyta, kad tokie 
partneriai prisidės finansiškai.

(18) Sutarčių sudarymas gali būti svarbus 
skatinant Europos kultūros paveldo 
skaitmeninimą. Tai reiškia, kad 
bibliotekos, švietimo įstaigos, muziejai, 
registrai, archyvai ir kino paveldo 
institucijos, transliuojančiosios 
organizacijos ir kitos kultūros 
organizacijos valstybėse narėse, taip pat 
privačios kolekcijos, siekdamos panaudoti 
nenustatytų autorių teisių kūrinius šioje 
direktyvoje nurodytais būdais, gali su 
komerciniais partneriais sudaryti 
nenustatytų autorių teisių kūrinių
skaitmeninimo, jų pristatymo visuomenei 
ir skelbimo sutartis. Šiose sutartyse gali 
būti numatyta, kad tokie partneriai prisidės 
finansiškai.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant pagerinti Sąjungos piliečių 
prieigą prie Europos kultūrinio paveldo, 
būtina užtikrinti, kad vienoje valstybėje 
narėje skaitmeniniu formatu atgaminti ir 
paskelbti nenustatytų autorių teisių kūriniai 
būtų prieinami ir kitose valstybėse narėse.
Viešosios bibliotekos, švietimo įstaigos, 
muziejai, archyvai, kino paveldo 
institucijos ir viešosios transliuojančiosios 
organizacijos, naudojantys nenustatytų 
autorių teisių kūrinius tam, kad įvykdytų 
savo viešojo intereso misiją, turėtų 
sugebėti suteikti prieigą prie tokio 
nenustatytų autorių teisių kūrinio kitų 
valstybių narių piliečiams.

(19) Siekiant pagerinti Sąjungos piliečių 
prieigą prie Europos kultūrinio paveldo, 
būtina užtikrinti, kad vienoje valstybėje 
narėje skaitmeniniu formatu atgaminti ir 
paskelbti ar visuomenei pristatyti 
nenustatytų autorių teisių kūriniai būtų 
prieinami ir kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Šia direktyva neturėtų būti 
prieštaraujama esamai valstybių narių 
tvarkai dėl teisių valdymo, pvz., dėl 
išplėstinių kolektyvinių licencijų.

(20) Šia direktyva neturėtų būti 
prieštaraujama esamai ir būsimai valstybių 
narių tvarkai dėl teisių valdymo.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Valstybei narei suteikus leidimą ir 
remiantis šioje direktyvoje nustatytomis 

(22) Valstybei narei suteikus leidimą ir 
remiantis šioje direktyvoje nustatytomis 
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sąlygomis, teisių turėtojams, pareiškusiems 
teises į savo kūrinius, kuriuos kaip 
nenustatytų autorių teisių kūrinius naudojo 
viešosios bibliotekos, švietimo įstaigos, 
muziejai, archyvai, kino paveldo 
institucijos arba viešosios 
transliuojančiosios organizacijos, ne 
įgyvendindamos viešojo intereso misiją, o 
kitais tikslais, turėtų būti už tai atlyginta. 
Atlygio dydis turėtų priklausyti nuo kūrinio 
tipo ir jo naudojimo pobūdžio. Valstybės 
narės gali numatyti, kad tokiu būdu 
naudojant nenustatytų autorių teisių 
kūrinius gautos pajamos, kurias buvo 
numatyta skirti atlygiui už tokį naudojimą, 
ir kurios nebuvo atsiimtos pasibaigus pagal 
šią direktyvą nustatytam laikotarpiui, turėtų 
būti panaudotos kruopščią paiešką 
palengvinantiems teisių informacijos 
šaltiniams finansuoti. Kruopščią paiešką 
atlikti būtų lengviau, nes būtų įdiegtos 
nebrangios ir automatizuotos priemonės, 
taikomos į šios direktyvos taikymo sritį 
patenkantiems arba galintiems patekti 
kūriniams.

sąlygomis, teisių turėtojams, pareiškusiems 
teises į savo kūrinius, kuriuos kaip 
nenustatytų autorių teisių kūrinius naudojo 
viešosios bibliotekos, švietimo įstaigos, 
muziejai, archyvai, kino paveldo 
institucijos arba viešosios 
transliuojančiosios organizacijos, ne 
įgyvendindamos viešojo intereso misiją, o 
kitais tikslais, turėtų būti už tai atlyginta. 
Atlygio dydis turėtų priklausyti nuo kūrinio 
tipo ir jo naudojimo pobūdžio. Valstybės 
narės gali numatyti, kad tokiu būdu 
naudojant nenustatytų autorių teisių 
kūrinius gautos pajamos, kurias buvo 
numatyta skirti atlygiui už tokį naudojimą, 
ir kurios nebuvo atsiimtos pasibaigus pagal 
šią direktyvą nustatytam laikotarpiui, turėtų 
būti panaudotos socialiniams ir 
kultūriniams visuomeninės gerovės 
tikslams. Valstybės narės gali nustatyti, 
kad tos pajamos gali būti naudojamos 
kruopščios paieškos arba tam tikslui 
reikalingų duomenų bazių palaikymo ir 
priežiūros išlaidoms padengti.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva yra susijusi su tam tikru 
nenustatytų autorių teisių kūrinių 
naudojimu viešosiose bibliotekose, 
švietimo įstaigose arba muziejuose, taip 
pat archyvuose, kino paveldo institucijose
ir viešosiose transliuojančiosiose 
organizacijose.

1. Ši direktyva yra susijusi su tam tikru 
nenustatytų autorių teisių kūrinių 
naudojimu valstybėse narėse.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva taikoma pirmą kartą 
valstybėje narėje paskelbtiems arba
transliuotiems kūriniams, konkrečiai:

2. Ši direktyva taikoma pirmą kartą 
valstybėje narėje paskelbtiems, 
transliuotiems, eksponuotiems, naudoti 
pateiktiems arba visuomenei pristatytiems
kūriniams, konkrečiai:

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) knygų, dienoraščių, laikraščių, žurnalų 
arba kitų rašytinių kūrinių forma 
paskelbtiems kūriniams, kurie laikomi 
viešosiose bibliotekose, švietimo įstaigose, 
muziejuose ar archyvuose, arba

(1) knygų, dienoraščių, laikraščių, žurnalų 
arba kitų rašytinių kūrinių, fotografijų ir 
meno kūrinių forma paskelbtiems 
kūriniams, arba

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kinematografiniams, garso arba 
audiovizualiniams kūriniams, kuriuos 
sukūrė viešosios transliuojančiosios 
organizacijos iki 2002 m. gruodžio 31 d., ir 
kurie yra laikomi tų organizacijų 
archyvuose.

(3) kinematografiniams kūriniams arba 
kūriniams, kurie sudaro dalį garso arba 
audiovizualinių kūrinių, kuriuos sukūrė 
transliuojančiosios organizacijos, ir kurie 
yra laikomi tų organizacijų archyvuose.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) gyvų pasirodymų įrašams ar viešų 
pasirodymų nuotraukoms ir kitiems 
vaizdams, laikomiems kitų kultūros 
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institucijų kolekcijose.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Apibrėžtis

Šios direktyvos tikslais sąvoka „teisių 
turėtojai“ reiškia kūrinių kūrėjus ir teisių, 
susijusių su saugomu objektu, turėtojus.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kūrinys laikomas nenustatytų autorių 
teisių kūriniu, jei kūrinio teisių turėtojas
yra nenustatytas arba, jei nustatytas po 
kruopščios paieškos, atliktos ir 
užregistruotos pagal 3 straipsnį, nebuvo 
rastas.

1. Kūrinys laikomas nenustatytų autorių 
teisių kūriniu, jei vienas ar daugiau iš 
kūrinio teisių turėtojų yra nenustatyti arba, 
jei nustatyti po kruopščios paieškos, 
atliktos ir užregistruotos pagal 3 straipsnį, 
nebuvo rasti.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei kūrinys turi daugiau nei vieną teisių 
turėtoją, ir vienas iš jų buvo nustatytas ir 
surastas, tas kūrinys neturėtų būti 
laikomas nenustatytų autorių teisių
kūriniu.

2. Jei kūrinys turi daugiau nei vieną teisių 
turėtoją, tų teisių turėtojų, kurie galėjo 
būti surasti, duotas leidimas laikomas 
pakankamu, kad būtų galima naudoti visą 
darbą, jei kiti teisių turėtojai, kaip 
apibrėžta šioje direktyvoje, negalėjo būti 
nustatyti ar surasti. Tuo atveju, kai darbų 
atskiros dalys gali būti aiškiai priskirtos 
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skirtingiems teisių turėtojams, atliekamas 
kiekvienos darbo dalies konkretus 
tyrimas, siekiant nustatyti, ar ji yra, kaip 
apibrėžta 1 dalyje, nenustatytų autorių 
teisių kūrinys.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusios su teisių turėtojais
ir vartotojais, valstybės narės nustato 
kiekvienos kategorijos kūriniams tinkamus 
šaltinius, kurie turi apimti ir priede 
nurodytus šaltinius.

2. Pritarus teisių turėtojams ir 
vartotojams, valstybės narės nustato 
kiekvienos kategorijos kūriniams ar 
kitiems saugomiems objektams tinkamus 
šaltinius, kurie turi apimti ir priede 
nurodytus šaltinius.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kruopšti paieška turi būti atlikta tik toje 
valstybėje narėje, kurioje kūrinys buvo 
pirmą kartą paskelbtas arba transliuotas.

3. Kruopšti paieška iki kūrinio 
panaudojimo turi būti atlikta tik toje 
valstybėje narėje, kurioje kūrinys buvo 
pirmą kartą paskelbtas, transliuotas, 
eksponuotas, naudoti pateiktas ar 
pristatytas visuomenei; tačiau, jei kyla 
pagrįstų abejonių dėl vietos, kurioje 
kūrinys buvo pirmą kartą paskelbtas, 
transliuotas, eksponuotas, naudoti 
pateiktas ar pristatytas visuomenei, 
kruopšti paieška gali būti atliekama ir 
kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)



AD\880882LT.doc 17/25 PE472.125v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Tuo atveju, kai žinoma, kad 
kinematografinis ar audiovizualinis 
darbas, dėl kurio atliekama kruopšti 
paieška, yra bendros gamybos, paieška 
turi būti atliekama kiekvienoje valstybėje 
narėje, kurioje vyko bendra gamyba.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Asmenys, norintys naudoti kūrinį, 
kurio teisių turėtojai net po kruopščios 
paieškos nebuvo rasti, gali pavesti 
tinkamai įgaliotoms kolektyvinio autorių 
teisių administravimo asociacijoms veikti 
tų teisių turėtojų vardu.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali priimti išsamias 
nuostatas dėl teisių deklaravimo paprastų 
ir išplėstinių sistemų, kai tai suderinama 
su Sąjungos teisės aktais ir su 
tarptautiniais susitarimais.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kūrinio, 
kuris laikomas nenustatytų autorių teisių 

Jei kūrinio, kuris laikomas nenustatytų 
autorių teisių kūriniu, teisių turėtojas yra 
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kūriniu, teisių turėtojas bet kuriuo metu 
turėtų galimybę panaikinti tokį kūriniui 
suteiktą statusą.

tik vienas, valstybės narės užtikrina, kad 
šis teisių turėtojas bet kuriuo metu turėtų 
galimybę panaikinti tokį kūriniui suteiktą 
statusą.

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Teisių turėtojų atlygis

Teisių turėtojams, panaikinusiems savo 
kūrinio nenustatytų autorių teisių kūrinio 
statusą, kaip nurodyta 5 straipsnyje, už 
kūrinio naudojimą atlygina tą kūrinį 
naudojusios organizacijos. Teisių 
turėtojai gali reikalauti atlygio per 
valstybių narių nustatytą laikotarpį, kuris 
neturėtų būti trumpesnis nei penkeri 
metai nuo veiksmo, dėl kurio teikiamas 
reikalavimas, datos. Jei autorių teisių 
kolektyvinio administravimo asociacija 
patikėtinio teisėmis, kaip nurodyta 3 
straipsnio 4b dalyje turėjo teisę gauti 
atlygį, reikalavimas gauti atlygį turi būti 
pateikiamas tai autorių teisių kolektyvinio 
administravimo asociacijai.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytos 
organizacijos turėtų teisę naudoti
nenustatytų autorių teisių kūrinius šiais 
būdais:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nenustatytų autorių teisių kūrinius ar 
nenustatytų autorių teisių indėlius į 
kūrinius galima būtų naudoti šiais būdais:
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skelbdamos juos taip, kaip nustatyta 
Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnyje;

a) pristatydamos juos visuomenei ir 
skelbdamos juos taip, kaip nustatyta 
Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnyje;

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau, jei 7 straipsnyje nenurodyta 
kitaip, 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos
organizacijos negali naudoti nenustatytų 
autorių teisių kūrinių kitiems nei viešojo 
intereso tikslams, konkrečiai savo 
kolekcijose laikomų kūrinių išsaugojimo, 
atgaminimo ir prieigos prie jų suteikimo 
kultūriniais ir švietimo tikslais.

2. Tačiau nenustatytų autorių teisių 
kūrinius naudojančios organizacijos 
nenaudoja nenustatytų autorių teisių 
kūrinių kitiems nei viešojo intereso 
tikslams, konkrečiai savo kolekcijose 
laikomų kūrinių išsaugojimo, atgaminimo 
ir prieigos prie jų suteikimo bei
kultūriniais, švietimo ir mokslinių tyrimų 
tikslams.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybėms narėms leidžiama laisvai 
pasirinkti teisių, pvz., išplėstinių 
kolektyvinių licencijų, valdymo tvarką. Ši 
direktyva nepažeidžia su tuo susijusios 
valstybių narių esamos ar būsimos 
tvarkos.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Tam, kad ši direktyva būtų 
visapusiškai veiksminga, 
transliuojančiosioms organizacijoms turi 
būti suteikta teisė vykdant savo įprastą 
veiklą laikantis šioje direktyvoje nustatytų 
sąlygų naudoti kūrinius, kurie pripažinti 
kaip nenustatytų autorių teisių kūriniai.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Leistini nenustatytų autorių teisių kūrinių 

naudojimo būdai

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali suteikti leidimą 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytoms 
organizacijoms naudoti nenustatytų 
autorių teisių kūrinius kitais nei 6 
straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais su 
sąlyga, kad:

Išbraukta.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
organizacijos registruoja kruopščių 
paieškų atvejus;

Išbraukta.



AD\880882LT.doc 21/25 PE472.125v02-00

LT

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) organizacijos registruoja viešai 
prieinamus nenustatytų autorių teisių 
kūrinių naudojimo tose organizacijose 
atvejus;

Išbraukta.

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) jei nenustatytų autorių teisių kūrinio 
teisės turėtojas buvo nustatytas, bet 
nesurastas, jo vardas, pavardė arba 
pavadinimas nurodomi prie kiekvieno 
tokio kūrinio naudojimo atvejo;

Išbraukta.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) teisių turėtojams, panaikinusiems savo 
kūrinio nenustatytų autorių teisių kūrinio 
statusą, kaip nurodyta 5 straipsnyje, už 
kūrinio naudojimą atlygina 1 straipsnio 1 
dalyje nurodytos organizacijos;

Išbraukta.

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) teisių turėtojai gali reikalauti atlygio 
pagal 4 punktą per valstybių narių 
nustatytą laikotarpį, kuris neturėtų būti 

Išbraukta.
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trumpesnis nei penkeri metai nuo 
veiksmo, dėl kurio teikiamas 
reikalavimas, datos.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali pasirinkti leidimo 
suteikimo priemones pagal 1 dalį ir pačios 
nuspręsti, kaip panaudoti pajamas, kurių 
nebuvo pareikalauta pasibaigus pagal 1 
dalies 5 punktą nustatytam laikotarpiui.

Išbraukta.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

straipsnis
Naudojimo registravimas ir atlygis

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kruopščios paieškos dėl nenustatytų 
autorių teisių kūrinių ar nenustatytų 
autorių teisių indėlių į kūrinius būtų 
registruojamos viešai prieinama forma. 
Tuo tikslu jos, bendradarbiaudamos su 
Komisija, nustato visoje Sąjungoje 
taikomus vienodus mažiausius standartus 
ir sukuria ar naudoja centralizuotą 
duomenų bazę.
2. To atveju, kai nenustatytų autorių 
teisių kūrinių ar nenustatytų autorių 
teisių indėlių į kūrinius teisių turėtojai 
buvo nustatyti, bet nesurasti, šių asmenų 
vardai, pavardės ar pavadinimai 
nurodomi kiekvieną kartą, kai šie kūriniai 
naudojami.
3. Kolektyvinio autorių teisių 
administravimo asociacijų gaunamos 
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pajamos, kurių nepareikalaujama 
pasibaigus laikotarpiui, nustatytam pagal 
5a straipsnio nuostatas, naudojamos 
tikslais, kuriais kolektyvinio autorių teisių 
administravimo asociacijos įprastai 
naudoja tokias pajamas. Valstybės narės 
gali nustatyti, kad tos pajamos gali būti 
naudojamos kruopščios paieškos arba tam 
tikslui reikalingų duomenų bazių 
palaikymo ir priežiūros išlaidoms 
padengti.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Prevencijos priemonės

Bendradarbiaudamos su susijusiomis 
suinteresuotomis šalimis, valstybės narės 
skatina visas prevencijos priemones, 
kuriomis galima būtų apriboti nenustatytų 
autorių teisių kūrinių atsiradimą ir 
sumažinti jų skaičių.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Taikymas laiko atžvilgiu

1. Šios direktyvos nuostatos taikomos 
visiems 1 straipsnyje nurodytiems 
kūriniams, kuriuos [įrašyti teisės akto 
perkėlimo datą] saugo valstybių narių 
teisės aktai autorių teisių srityje.
2. Ši direktyva taikoma nepažeidžiant 
jokių iki [įrašyti teisės akto perkėlimo 
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datą] atliktų veiksmų ir įgytų teisių.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamos šalies leidėjų asociacija ir 
autorių ir žurnalistų asociacijos;

a) atitinkamos šalies leidėjai ir leidėjų 
asociacija ir autorių ir žurnalistų 
asociacijos;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 3 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) leidybos įmonė.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 5 punkto įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Audiovizualiniams kūriniams, 
laikomiems kino paveldo institucijų ir 
viešųjų transliuojančiųjų organizacijų 
kolekcijose:

(5) Audiovizualiniams kūriniams, 
laikomiems kino paveldo institucijų ir 
transliuojančiųjų organizacijų kolekcijose:
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