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Pakeitimas 38
Petra Kammerevert

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“.

(1) Bibliotekos, muziejai, archyvai, 
švietimo įstaigos, kino paveldo institucijos 
ir transliuojančiosios organizacijos, taip 
pat privačios kolekcijos dalyvauja savo 
kolekcijų arba archyvų skaitmeninimo 
projektuose. Jie prisideda prie Europos 
kultūros paveldo išsaugojimo ir sklaidos, o 
tai taip pat svarbu kuriant Europos 
skaitmenines bibliotekas, pavyzdžiui, 
„Europeana“.

Or. de

Pakeitimas 39
Maria Badia i Cutchet

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 

(1) Valstybių narių 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. 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 
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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.

skaitmeninimo, paieškos ir indeksavimo 
technologijos padidina bibliotekų kolekcijų 
vertę tiriamojo darbo tikslais.

Or. es

Pakeitimas 40
Rolandas Paksas

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, 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 suteikia piliečiams prieigą
prie įvairiapusio ir turtingo Europos 
kultūros paveldo ir prisideda prie šio 
paveldo, o tai taip pat yra svarbios kuriant 
Europos skaitmenines bibliotekas, 
pavyzdžiui, „Europeana“. Spausdintos 
medžiagos masinio skaitmeninimo, 
paieškos ir indeksavimo technologijos 
padidina bibliotekų kolekcijų vertę 
tiriamojo darbo tikslais.

Or. lt

Pakeitimas 41
Malika Benarab-Attou
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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, archyvai, 
švietimo įstaigos, kino paveldo institucijos,
viešosios transliuojančiosios organizacijos 
ir kitos kultūros 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, viešosios 
transliuojančiosios organizacijos ir kitos 
kultūros 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.

Or. en

Pakeitimas 42
Zoltán Bagó

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 

(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, 
registrai, archyvai, švietimo įstaigos, kino 
paveldo institucijos ir viešosios 
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organizacijos prisideda prie Europos 
kultūros paveldo išsaugojimo ir sklaidos, o 
tai taip pat svarbu kuriant Europos 
skaitmenines bibliotekas, pavyzdžiui, 
„Europeana“.

transliuojančiosios organizacijos prisideda 
prie Europos kultūros paveldo išsaugojimo 
ir sklaidos, o tai taip pat svarbu kuriant 
Europos skaitmenines bibliotekas, 
pavyzdžiui, „Europeana“.

Or. hu

Pakeitimas 43
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Poreikis skatinti laisvą žinių ir 
inovacijų judėjimą vidaus rinkoje yra 
svarbi strategijos „Europa 2020“ 
sudedamoji dalis, kaip tai nurodyta 
Komisijos komunikate „Europa 2020: 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija“, kuriame viena iš nurodytų 
pavyzdinių iniciatyvų yra Europos 
skaitmeninės darbotvarkės parengimas.

(2) Poreikis skatinti laisvą žinių ir 
inovacijų judėjimą vidaus rinkoje yra 
svarbi strategijos „Europa 2020“ 
sudedamoji dalis, kaip tai nurodyta 
Komisijos komunikate „Europa 2020: 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija“, kuriame viena iš nurodytų 
pavyzdinių iniciatyvų yra Europos 
skaitmeninės darbotvarkės parengimas.
Strategijos „Europa 2020“ nebus galima 
įgyvendinti, jei nebus sukurta tikra 
intelektinės nuosavybės bendroji rinka.

Or. lt

Pakeitimas 44
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Teisinės sistemos, kuria būtų 
palengvintas kūrinių, kurių autoriai
nenustatyti arba nustatyti, tačiau nerasti 
(nenustatytų autorių teisių kūrinių), 
skaitmeninimas ir sklaida, sukūrimas yra 

(3) Teisinės sistemos, kuria būtų 
palengvintas kūrinių, kurių teisių turėtojai
nenustatyti arba nustatyti, tačiau nerasti 
(nenustatytų autorių teisių kūrinių), 
skaitmeninimas ir sklaida, sukūrimas yra 
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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.

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.

Or. fr

Pakeitimas 45
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 46
Emma McClarkin

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 kūrinių, kurių teisių turėtojai
nenustatyti arba nustatyti, tačiau nerasti 
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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.

(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.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti suderinamumą su 2 straipsniu, kuriame naudojamas terminas „teisių 
turėtojas“, pirmenybė turėtų būti teikiama „teisių turėtojo“, o ne „autoriaus“ sąvokai.

Pakeitimas 47
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 48
Petra Kammerevert
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) Teisinės sistemos, kuria būtų 
palengvintas kūrinių, kurių autorių arba 
gretutinių teisų turėtojai nenustatyti arba 
nustatyti, tačiau nerasti (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.

Or. de

Pakeitimas 49
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) Teisinės sistemos, kuria būtų 
palengvintas kūrinių, kurių autoriai 
nenustatyti arba nustatyti, tačiau nerasti 
(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. Nenustatytų autorių 
teisių kūrinių skaitmeninimas ir sklaida 
yra ypatingas kultūrinis ir ekonominis 
iššūkis.

Or. lt
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Pakeitimas 50
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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 teisių turėtojams 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 
teisių turėtojo sutikimą.

Or. en

Pakeitimas 51
Emma McClarkin

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 teisių turėtojams 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.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti suderinamumą su 2 straipsniu, kuriame naudojamas terminas „teisių 
turėtojas“, pirmenybė turėtų būti teikiama „teisių turėtojo“, o ne „autoriaus“ sąvokai.

Pakeitimas 52
Jean-Marie Cavada

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 teisių turėtojams 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 
teisų turėtojo ar teisių turėtojų sutikimą.

Or. fr

Pakeitimas 53
Maria Badia i Cutchet

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 ir viešai skleisti savo 
kūrinius, 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.
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Or. es

Pakeitimas 54
Helga Trüpel

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 ir viešai skelbti savo 
kūrinius, 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.

Or. de

Pakeitimas 55
Petra Kammerevert

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, juos viešai 
skelbti ir 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.

Or. de
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Pakeitimas 56
Petra Kammerevert

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
išankstinis sutikimas negali būti gautas.

Or. de

Pakeitimas 57
Helga Trüpel

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 arba platinimo negali būti 
gautas.

Or. de

Pakeitimas 58
Maria Badia i Cutchet

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 arba viešo skleidimo negali 
būti gautas.
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Or. es

Pakeitimas 59
Zoltán Bagó

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 autoriaus sutikimas dėl 
kūrinio atgaminimo arba skelbimo negali 
būti gautas.

Or. hu

Pakeitimas 60
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

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, taigi 
sudarytų sunkumų visuomenei gauti šias 
prekes ir paslaugas ir jomis naudotis. 
Todėl reikėtų užtikrinti tokio statuso 
tarpusavio pripažinimą.

Or. es

Pakeitimas 61
Petra Kammerevert
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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 nenustatytų 
autorių teisių kūrinių naudojimo teisinis 
tikrumas.

Or. de

Pakeitimas 62
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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, švietimo įstaigų, archyvų, kino 
paveldo institucijų ir transliuojančiųjų 
organizacijų nenustatytų autorių teisių 
kūrinių naudojimo teisinis tikrumas.

Or. en

Pakeitimas 63
Helga Trüpel
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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, švietimo įstaigų, archyvų, kino 
paveldo institucijų ir transliuojančiųjų 
organizacijų nenustatytų autorių teisių 
kūrinių naudojimo teisinis tikrumas.

Or. de

Pakeitimas 64
Zoltán Bagó

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 ir viešųjų 
transliuojančiųjų organizacijų nenustatytų 
autorių teisių kūrinių naudojimo teisinis 
tikrumas.

Or. hu

Pakeitimas 65
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
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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) Intelektinės nuosavybės teisių valdymo 
pobūdis yra labai svarbus siekiant 
užtikrinti Europos kultūros klestėjimą ir 
europiečių gyvenimo kokybę. 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.

Or. lt

Pakeitimas 66
Malika Benarab-Attou

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, švietimo įstaigų, archyvų, kino 
paveldo institucijų, viešųjų 
transliuojančiųjų organizacijų nenustatytų
ir kitų kultūros organizacijų autorių teisių 
kūrinių naudojimo teisinis tikrumas.

Or. en

Pakeitimas 67
Petra Kammerevert
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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 
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.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 68
Morten Løkkegaard

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 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.

(8) Viešųjų transliuojančiųjų organizacijų 
archyvuose laikomi ir jų sukurti 
kinematografiniai, garso ir audiovizualiniai 
kūriniai apima nenustatytų autorių teisių 
kūrinius.
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Or. en

Pakeitimas 69
Marietje Schaake

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 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.

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

Or. en

Pakeitimas 70
Jean-Marie Cavada

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 garso ir audiovizualinės 
medžiagos kūrėjų, padėtį ir į poreikį 
priimti priemones, kuriomis ateityje būtų 
apribotas nenustatytų autorių teisių kūrinių 

(8) Transliuojančiųjų organizacijų 
archyvuose laikomi ir jų sukurti 
kinematografiniai, garso ir audiovizualiniai 
kūriniai gali apimti nenustatytų autorių 
teisių kūrinius. Atsižvelgiant į ypatingą 
transliuotojų, kaip garso ir audiovizualinės 
medžiagos kūrėjų, padėtį reikėtų patvirtinti
priemones, kuriomis ateityje būtų apribotas 
nenustatytų autorių teisių kūrinių reiškinio 
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reiškinio mastas, reikėtų nustatyti su šios 
direktyvos taikymu susijusią galutinę 
datą, iki kurios turi būti nustatyti 
transliuojančiųjų organizacijų 
archyvuose laikomi kūriniai.

mastas.

Or. fr

Pakeitimas 71
Maria Badia i Cutchet

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 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.

(8) Viešųjų transliuojančiųjų organizacijų 
archyvuose laikomi ir jų sukurti 
kinematografiniai, garso ir audiovizualiniai 
kūriniai apima nenustatytų autorių teisių 
kūrinius. Atsižvelgiant į ypatingą 
transliuotojų, kaip garso ir audiovizualinės 
medžiagos kūrėjų, padėtį ir į poreikį priimti 
priemones, kuriomis ateityje būtų apribotas 
nenustatytų autorių teisių kūrinių reiškinio 
mastas, siekiant taikyti šią direktyvą
reikėtų įvertinti, kaip valdomi
transliuojančiųjų organizacijų archyvuose 
laikomi kūriniai.

Or. es

Pakeitimas 72
Marie-Christine Vergiat

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 

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

kūrinius. Atsižvelgiant į ypatingą 
transliuotojų, kaip 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 viešųjų transliuojančiųjų 
organizacijų archyvuose laikomi kūriniai.

Or. fr

Pakeitimas 73
Jean-Marie Cavada

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, garso ir audiovizualiniai 
kūriniai, laikomi transliuojančiųjų 
organizacijų archyvuose, apima 
transliuojančiųjų organizacijų užsisakytus 
ir finansuotus kūrinius, taip pat kūrinius, 
už kurių redakcinę kontrolę jos buvo 
atsakingos.

Or. fr

Pakeitimas 74
Petra Kammerevert

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 

(9) Šios direktyvos tikslais laikoma, kad 
kinematografiniai, garso ir audiovizualiniai 
kūriniai arba juose esantys indėliai į šiuos 
kūrinius, laikomi transliuojančiųjų 
organizacijų archyvuose, apima tokių 
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užsisakytus kūrinius. organizacijų išskirtiniam naudojimui 
užsisakytus kūrinius.

Or. de

Pakeitimas 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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, garso ir audiovizualiniai 
kūriniai, laikomi transliuojančiųjų 
organizacijų archyvuose, apima tokių 
organizacijų išskirtiniam naudojimui 
užsisakytus kūrinius.

Or. en

Pakeitimas 76
Helga Trüpel

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 
kūriniai, kurie sudaro garso ir 
audiovizualiniai kūrinių sudedamąją dalį, 
laikomi viešųjų transliuojančiųjų 
organizacijų archyvuose, apima tokių 
organizacijų išskirtiniam naudojimui 
užsisakytus kūrinius.

Or. de

Pakeitimas 77
Malika Benarab-Attou
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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, garso ir audiovizualiniai 
kūriniai, taip pat fotografijos ir kiti 
vaizdai, laikomi viešųjų transliuojančiųjų 
organizacijų ir kitų kultūros organizacijų 
archyvuose, apima tokių organizacijų 
išskirtiniam naudojimui užsisakytus 
kūrinius.

Or. en

Pakeitimas 78
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Šios direktyvos tikslais laikoma, kad 
viešosios bibliotekos yra valstybės 
finansuojamos bibliotekos.

Or. en

Pakeitimas 79
Maria Badia i Cutchet

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.
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Or. es

Pakeitimas 80
Helga Trüpel

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.

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

Or. de

Pakeitimas 81
Helga Trüpel

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 jo autoriaus paieška. Turėtų būti 
leista valstybėms narėms numatyti, kad 
tokią kruopščią paiešką atliktų šioje 
direktyvoje nurodytos arba kitos 
organizacijos, visų pirma, tinkamai 
įgaliotos kolektyvinio administravimo 
asociacijos.

Or. de

Pakeitimas 82
Sabine Verheyen
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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 jo teisių turėtojo paieška. Valstybės 
narės turėtų numatyti, kad šioje 
direktyvoje nurodytos organizacijos galėtų 
pasirinkti arba savo lėšomis atlikti tokią 
kruopščią paiešką arba užsakyti, kad ją 
atliktų kitos organizacijos, įskaitant 
kolektyvinio administravimo asociacijas.

Or. en

Pakeitimas 83
Emma McClarkin

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 sąžininga ir pagrįsta kūrinio teisės 
turėtojo (arba turėtojų) paieška. Turėtų 
būti leista valstybėms narėms numatyti, 
kad tokią kruopščią paiešką atliktų šioje 
direktyvoje nurodytos arba kitos ne pelno 
organizacijos.

Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva turėtų galėti naudotis tik ne pelno organizacijos. Be to, siekiant užtikrinti 
suderinamumą su 2 straipsniu, kuriame naudojamas terminas „teisių turėtojas“, pirmenybė 
turėtų būti teikiama „teisių turėtojo“, o ne „autoriaus“ sąvokai.

Pakeitimas 84
Jean-Marie Cavada
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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 sąžininga ir pagrįsta kūrinio teisės 
turėtojo arba turėtojų paieška. Turėtų būti 
leista valstybėms narėms numatyti, kad 
tokią kruopščią paiešką atliktų šioje 
direktyvoje nurodytos arba kitos 
organizacijos.

Or. fr

Pakeitimas 85
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 sąžininga ir pagrįsta kūrinio teisės 
turėtojo paieška. Turėtų būti leista 
valstybėms narėms numatyti, kad tokią 
kruopščią paiešką atliktų šioje direktyvoje 
nurodytos arba kitos organizacijos.

Or. en

Pakeitimas 86
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Kūrinys gali būti laikomas nenustatytų (12) Kūrinys gali būti laikomas nenustatytų 
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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.

autorių teisių kūriniu tik tada, kai buvo 
atlikta sąžininga ir pagrįsta kūrinio 
autoriaus arba gretutinių teisių turėtojo
paieška. Valstybės narės gali numatyti, kad 
tokią kruopščią paiešką atliktų šioje 
direktyvoje nurodytos arba kitos 
organizacijos, visų pirma, tinkamai 
įgaliotos kolektyvinio administravimo 
asociacijos.

Or. de

Pakeitimas 87
Maria Badia i Cutchet

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 sąžininga ir pagrįsta kūrinio 
autoriaus arba autorių, turinčių į jį teises, 
paieška. Turėtų būti leista valstybėms 
narėms numatyti, kad tokią kruopščią 
paiešką atliktų šioje direktyvoje nurodytos 
arba kitos organizacijos, pavyzdžiui, 
kolektyvinio administravimo asociacijos.

Or. es

Pakeitimas 88
Zoltán Bagó

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 

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

pagrįsto atidumo principais. Turėtų būti 
leista valstybėms narėms numatyti, kad 
tokią kruopščią paiešką atliktų šioje 
direktyvoje nurodytos arba kitos 
organizacijos.

Or. hu

Pakeitimas 89
Petra Kammerevert

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 
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.

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

Or. de

Pakeitimas 90
Helga Trüpel
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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 
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.

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

Or. de

Pakeitimas 91
Emma McClarkin

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 kelis teisių turėtojus arba apimti ir 
kitus kūrinius arba saugomus objektus.
Direktyva neturėtų daryti poveikio žinomų 
arba nustatytų teisių turėtojų teisėms.
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Or. en

Pagrindimas

Be to, siekiant užtikrinti suderinamumą su 2 straipsniu, kuriame naudojamas terminas „teisių 
turėtojas“, „teisių turėtojo“ sampratai turėtų būti pirmenybė, o ne tik „autoriaus“.

Pakeitimas 92
Maria Badia i Cutchet

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
būti sukurti daugiau nei vieno autoriaus,
kuriems priklauso jų teisės, arba apimti ir 
kitus kūrinius arba saugomus objektus. 
Direktyva neturėtų daryti poveikio žinomų 
arba nustatytų teisių turėtojų teisėms.

Or. es

Pakeitimas 93
Helga Trüpel

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 
būti sukurti daugiau nei vieno autoriaus 
arba turėti kelis susijusių teisių turėtojus, 
arba apimti ir kitus kūrinius arba 
saugomus objektus. Direktyva neturėtų 
daryti poveikio žinomų arba nustatytų 
teisių turėtojų teisėms.

Or. de
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Pakeitimas 94
Petra Kammerevert

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 
būti sukurti daugiau nei vieno autoriaus 
arba turėti kelis susijusių teisių turėtojus, 
arba apimti ir kitus kūrinius arba 
saugomus objektus. Direktyva neturėtų 
daryti poveikio žinomų arba nustatytų 
teisių turėtojų teisėms.

Or. de

Pakeitimas 95
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Siekiant išvengti paieškos pastangų 
dubliavimosi, kruopšti paieška turėtų būti 
atlikta tik toje valstybėje narėje, kurioje 
kūrinys buvo pirmą kartą paskelbtas arba 
transliuotas. Kad kitos valstybės narės 
galėtų įsitikinti, jog kūrinio nenustatytų 
autorių teisių kūrinio statusas buvo 
įtvirtintas kitoje valstybėje narėje, jos 
turėtų užtikrinti, kad jų teritorijose atliktų 
kruopščių paieškų rezultatai būtų 
užregistruoti viešai prieinamoje duomenų 
bazėje.

(15) Siekiant išvengti paieškos pastangų 
dubliavimosi, kruopšti paieška turėtų būti 
atlikta toje valstybėje narėje, kurioje 
kūrinys buvo pirmą kartą paskelbtas arba 
transliuotas. Kad kitos valstybės narės 
galėtų įsitikinti, jog kūrinio nenustatytų 
autorių teisių kūrinio statusas buvo 
įtvirtintas kitoje valstybėje narėje, jos 
turėtų užtikrinti, kad jų teritorijose atliktų 
kruopščių paieškų rezultatai būtų 
užregistruoti viešai prieinamoje duomenų 
bazėje.

Or. de

Pakeitimas 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 97
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Be to, siekiant užtikrinti suderinamumą su 2 straipsniu, kuriame naudojamas terminas „teisių 
turėtojas“, „teisių turėtojo“ sampratai turėtų būti pirmenybė, o ne tik „autoriaus“.

Pakeitimas 98
Zoltán Bagó

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) Reikėtų numatyti autoriams galimybę
inicijuoti jų kūriniams suteiktą nenustatytų 
autorių teisių kūrinio statuso panaikinimą.

Or. hu
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Pakeitimas 99
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Nenustatytų autorių teisių statuso 
panaikinimas suteikia galimybę išmokėti 
atlygį, kuris paprastai mokamas už 
kūrinio panaudojimą, įskaitant buvusius 
panaudojimus. Valstybės narės turėtų 
nuspręsti, ar reikia nustatyti terminą, per 
kurį teisių turėtojai gali išieškoti autorinį 
atlyginimą.

Or. en

Pagrindimas

16 konstatuojamosios dalies paaiškinimas.

Pakeitimas 100
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

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 

(17) Valstybės narės, siekdamos skatinti 
mokslą ir kultūrą, turėtų leisti imtis 
priemonių skelbti ir atgaminti nenustatytų 
autorių teisių kūrinius, taip pat siekdamos 
išsaugoti bei restauruoti jų kolekcijose
laikomus kūrinius ir užtikrinti kultūrinę 
bei švietėjišką prieigą prie jų.
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organizacijas kultūrinio paveldo filmams 
rinkti, sisteminti, saugoti ir atgaminti.

Or. de

Pakeitimas 101
Zoltán Bagó

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

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 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.

Or. hu

Pakeitimas 102
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Sutarčių sudarymas gali būti svarbus 
skatinant Europos kultūros paveldo 
skaitmeninimą. Tai reiškia, kad 

(18) Sutarčių sudarymas gali būti svarbus 
skatinant Europos kultūros paveldo 
skaitmeninimą. Tai reiškia, kad 
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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.

bibliotekos, švietimo įstaigos, muziejai, 
archyvai ir kino paveldo institucijos,
transliuojančiosios organizacijos ir kitos 
kultūros organizacijos, 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.

Or. de

Pakeitimas 103
Silvia Costa

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, 
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, su sąlyga, 
kad kūriniai nebus naudojami antriniais 
komerciniais tikslais.

Or. it

Pakeitimas 104
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis
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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 nenustatytų autorių teisių kūriniai 
būtų prieinami ir kitose valstybėse narėse.

Or. de

Pakeitimas 105
Zoltán Bagó

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 nenustatytų autorių teisių kūriniai 
būtų prieinami ir kitose valstybėse narėse. 
Viešosios bibliotekos, švietimo įstaigos, 
muziejai, archyvai, registrai, 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.

Or. hu
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Pakeitimas 106
Malika Benarab-Attou

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 nenustatytų autorių teisių kūriniai 
būtų prieinami ir kitose valstybėse narėse.
Viešosios bibliotekos, švietimo įstaigos, 
muziejai, archyvai, kino paveldo 
institucijos, viešosios transliuojančiosios 
organizacijos ir kitos kultūros 
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.

Or. en

Pakeitimas 107
Silvia Costa

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 skatinama 
esama valstybių narių tvarka dėl teisių 
valdymo, pasitelkiant privalomas 
licencijas arba išplėstines kolektyvines 
licencijas.

Or. it
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Pakeitimas 108
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula

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 valstybių narių tvarkai dėl 
teisių valdymo.

Or. en

Pakeitimas 109
Marietje Schaake

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 valstybių narių tvarkai dėl 
teisių valdymo.

Or. en

Pakeitimas 110
Helga Trüpel

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 valstybių narių tvarkai dėl 
teisių valdymo, pvz., dėl išplėstinių 
kolektyvinių licencijų.

Or. de
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Pakeitimas 111
Jean-Marie Cavada

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 valstybių narių tvarkai dėl 
teisių valdymo, pvz., dėl išplėstinių 
kolektyvinių licencijų, atstovavimo ar 
perdavimo teisinių prielaidų, privalomo 
licencijavimo arba bet kokio jų derinio.

Or. fr

Pakeitimas 112
Petra Kammerevert

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, pvz., dėl 
išplėstinių kolektyvinių licencijų.

Or. de

Pakeitimas 113
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Šia direktyva neturėtų būti 
prieštaraujama esamai valstybių narių 

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

valstybių narių tvarkai dėl teisių valdymo, 
pvz., dėl išplėstinių kolektyvinių licencijų.

Or. en

Pakeitimas 114
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama naudoti nenustatytų autorių 
teisių kūrinius įgyvendinant kitas nei šioje 
direktyvoje nurodytų organizacijų viešojo 
intereso misijas. Tokiomis aplinkybėmis 
teisių turėtojų teisės ir teisėti interesai 
turėtų būti saugomi.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 115
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama naudoti nenustatytų autorių 
teisių kūrinius įgyvendinant kitas nei šioje 
direktyvoje nurodytų organizacijų viešojo 
intereso misijas. Tokiomis aplinkybėmis 
teisių turėtojų teisės ir teisėti interesai 
turėtų būti saugomi.

(21) Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama naudoti nenustatytų autorių 
teisių kūrinius įgyvendinant kitas nei šioje 
direktyvoje nurodytų viešųjų bibliotekų, 
švietimo įstaigų, muziejų, archyvų, kino 
paveldo institucijų arba viešųjų 
transliuojančiųjų organizacijų viešojo 
intereso misijas. Tokiomis aplinkybėmis 
teisių turėtojų teisės ir teisėti interesai 
turėtų būti saugomi.

Or. en
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Pagrindimas

Suderinama su kruopščios paieškos sertifikavimu, ir paaiškina, kas naudotojai.

Pakeitimas 116
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Valstybei narei suteikus leidimą ir 
remiantis šioje direktyvoje nustatytomis
sąlygomis, teisių turėtojams, pareiškusiems 
teises į savo kūrinius, 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.

Or. de

Pakeitimas 117
Helga Trüpel



PE472.126v01-00 42/92 AM\876815LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Valstybei narei suteikus leidimą ir 
remiantis šioje direktyvoje nustatytomis 
sąlygomis, autoriams, 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 finansuoti tas kultūros 
institucijas ar struktūras, kurios prisideda 
prie kultūrinės įvairovės skatinimo.

Or. de

Pakeitimas 118
Marco Scurria

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 įsteigti garantijų fondą, 
skirtą ginti visus teisių turėtojus, kurių 
teisės nebuvo pripažintos dėl 
nesugebėjimo nustatyti teisių turėtoją, ir 
remti internetinius tarpvalstybinius 
projektus, skirtus naudotis nenustatytų 
autorių teisių kūriniais ir padedančiais 
skatinti ir išsaugoti ES kultūrinę ir 
kalbinę įvairovę.

Or. it

Pakeitimas 119
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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 finansuoti kultūros 
institucijas ar struktūras, kurioms 
labiausiai reikia paramos arba kurios gali 
atnešti didžiausią kultūrinę naudą.

Or. es

Pakeitimas 120
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

ir kurios nebuvo atsiimtos pasibaigus pagal 
šią direktyvą nustatytam laikotarpiui, 
galėtų 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.

Or. en

Pakeitimas 121
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Valstybei narei suteikus leidimą ir 
remiantis šioje direktyvoje nustatytomis 
sąlygomis, teisių turėtojams, pareiškusiems 
teises į savo kūrinius, kuriuos kaip 
nenustatytų autorių teisių kūrinius naudojo 
viešosios bibliotekos, švietimo įstaigos, 
muziejai, archyvai, kino paveldo 
institucijos, viešosios transliuojančiosios 
organizacijos ir kitos kultūros 
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 
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patenkantiems arba galintiems patekti 
kūriniams.

direktyvos taikymo sritį patenkantiems 
arba galintiems patekti kūriniams.

Or. en

Pakeitimas 122
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Valstybės narės kartu su įvairiomis 
suinteresuotomis šalimis turinio kūrimo ir 
teisių į jį nuosavybės grandinėje 
įgyvendina politiką, kuria siekiama 
išvengti, kad kūriniai taptų nenustatytų 
autorių teisių kūriniais ir taip būtų 
apribotas nenustatytų autorių teisių 
kūrinių atsiradimas ir sumažintas jų 
skaičius. Norint užkirsti kelią nenustatytų 
autorių teisių kūrinių atsiradimui reikia 
veiksmingai identifikuoti kūrinius, keistis 
informacija apie nenustatytų autorių 
teisių kūrinius ir skatinti kolektyvinį 
valdymą ar išplėstinį kolektyvinį valdymą.

Or. en

Pakeitimas 123
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Ši direktyva nepažeidžia Direktyvos 
2001/29/EB ir joje aptariami tik kai kurie 
leidžiami nenustatytų autorių teisių 
kūrinių naudojimo būdai. Ja 
nenustatomos naujos išimtys arba 
apribojimai autorių ir gretutinėms 
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teisėms.

Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva siekiama spręsti konkretų klausimą visoje ES, t. y. valdyti nenustatytų autorių 
teisių kūrinių leidžiamus naudojimo būdus. Ja nesiekiama (ir todėl neturėtų būti taip 
aiškinama) iš dalies keisti Direktyvos 2001/29/EB.

Pakeitimas 124
Petra Kammerevert

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.

Or. de

Pakeitimas 125
Jean-Marie Cavada

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 viešosiose bibliotekose, 
švietimo įstaigose arba muziejuose, taip pat 
archyvuose, kino paveldo institucijose ir 
transliuojančiosiose organizacijose.
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Or. fr

Pakeitimas 126
Sabine Verheyen

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 viešosiose bibliotekose, 
švietimo įstaigose arba muziejuose, taip pat 
archyvuose, kino paveldo institucijose, 
leidėjų ir transliuojančiosiose 
organizacijose.

Or. en

Pakeitimas 127
Seán Kelly

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 valstybės finansuojamose
bibliotekose, švietimo įstaigose arba 
muziejuose, taip pat archyvuose, kino 
paveldo institucijose, žurnalų bei 
laikraščių leidėjų ir viešosiose 
transliuojančiosiose organizacijose.

Or. en

Pakeitimas 128
Zoltán Bagó
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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 viešosiose bibliotekose, 
švietimo įstaigose arba muziejuose, taip pat 
archyvuose, registruose, kino paveldo 
institucijose ir viešosiose 
transliuojančiosiose organizacijose 
valstybėse narėse.

Or. hu

Pakeitimas 129
Marek Henryk Migalski

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 viešosiose bibliotekose, 
švietimo įstaigose, pelno nesiekiančiuose 
mokslinių tyrimų institutuose arba 
muziejuose, taip pat archyvuose, kino 
paveldo institucijose ir viešosiose 
transliuojančiosiose organizacijose.

Or. pl

Pakeitimas 130
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. es

Pakeitimas 131
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

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 arba įrašytiems nenustatytų 
autorių teisių kūriniams, konkrečiai:

Or. fr

Pakeitimas 132
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

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, 
demonstruotiems arba transliuotiems 
kūriniams, konkrečiai:

Or. de

Pakeitimas 133
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis



AM\876815LT.doc 51/92 PE472.126v01-00

LT

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 arba pristatytiems
kūriniams, konkrečiai:

Or. en

Pakeitimas 134
Petra Kammerevert

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

Or. de

Pakeitimas 135
Sabine Verheyen

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

Or. en
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Pakeitimas 136
Zoltán Bagó

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 forma 
paskelbtiems kūriniams, kurie laikomi 
viešosiose bibliotekose, švietimo įstaigose, 
muziejuose, registruose ar archyvuose, 
arba

Or. hu

Pakeitimas 137
Malika Benarab-Attou

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 forma 
paskelbtiems kūriniams, kurie laikomi 
viešosiose bibliotekose, švietimo įstaigose, 
muziejuose, archyvuose ar kitose kultūros 
organizacijose, pavyzdžiui, operose, 
teatruose ir orkestruose, taip pat muzikos 
ir šokių ansambliuose, arba

Or. en

Pakeitimas 138
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kinematografiniams arba 
audiovizualiniams kūriniams, laikomiems 
kino paveldo institucijose, arba

(2) kinematografiniams, garso,
audiovizualiniams kūriniams arba
indėliams į kūrinius laikomiems juose, 
arba 

Or. de

Pakeitimas 139
Petra Kammerevert

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.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 140
Helga Trüpel

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) kūriniams, kuriuos sukūrė 
transliuojančiosios organizacijos ir kurie 
yra laikomi jų archyvuose.

Or. de
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Pakeitimas 141
Jean-Marie Cavada

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, garso arba 
audiovizualiniams kūriniams, kuriuos 
sukūrė transliuojančiosios organizacijos ir 
kurie yra laikomi jų archyvuose.

Or. fr

Pakeitimas 142
Maria Badia i Cutchet

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, garso arba 
audiovizualiniams kūriniams, kuriuos 
sukūrė viešosios transliuojančiosios 
organizacijos ir kurie yra laikomi jų
archyvuose.

Or. es

Pakeitimas 143
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies 3 punktas
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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, garso arba 
audiovizualiniams kūriniams, kuriuos 
sukūrė viešosios transliuojančiosios 
organizacijos ir kurie yra laikomi jų
archyvuose.

Or. en

Pakeitimas 144
Marietje Schaake

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, garso arba 
audiovizualiniams kūriniams, kuriuos 
sukūrė viešosios transliuojančiosios 
organizacijos ir kurie yra laikomi jų
archyvuose.

Or. en

Pakeitimas 145
Malika Benarab-Attou

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

Pakeitimas 146
Malika Benarab-Attou

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 
institucijų kolekcijose.

Or. en

Pakeitimas 147
Jean-Marie Cavada

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
kūrinio autoriaus ar gretutinių teisių
turėtojų yra nenustatytas arba, jei 
nustatytas po sąžiningos ir kruopščios 
paieškos, atliktos ir užregistruotos pagal 3 
straipsnį, nebuvo rastas.

Or. fr

Pakeitimas 148
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis
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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 kūrinio autorius arba 
gretutinių teisių turėtojas yra nenustatyti
arba, jei nustatyti po kruopščios paieškos, 
atliktos ir užregistruotos pagal 3 straipsnį, 
nebuvo rasti. Kinematografinių, garso ir 
audiovizualinių kūrinių atveju tai gali 
būti taip pat taikoma asmenims 
individualiai, atskirai prisidėjusiems prie 
kūrinio sukūrimo; tokiu atveju, tik 
minima dalis laikoma nenustatytų autorių 
teisių kūriniu.

Or. de

Pakeitimas 149
Maria Badia i Cutchet

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 kūrinio teisių turėtojas 
yra nenustatytas arba, jei nustatytas po 
kruopščios paieškos, atliktos ir 
užregistruotos pagal 3 straipsnį, negalėjo 
būti rastas.

Or. es

Pakeitimas 150
Zoltán Bagó

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

teisių kūriniu, jei kūrinio teisių turėtojas 
yra nenustatytas arba, jei nustatytas po 
kruopščios paieškos, per pagrįstą terminą 
atliktos ir užregistruotos pagal 3 straipsnį, 
nebuvo rastas.

Or. hu

Pakeitimas 151
Jean-Marie Cavada

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 arba apima kitus kūrinius ar 
saugomus objektus, ir bent vienas iš jų 
nebuvo nei nustatytas, nei surastas, tas 
kūrinys šioje direktyvoje turėtų būti 
laikomas nenustatytų autorių teisių kūriniu.
Poveikio žinomų ar nustatytų teisių 
turėtojų teisėms, visų pirma jų teisėms į 
išmokas, nėra. Valstybės narės užtikrina, 
kad organizacijos nurodytos 1 straipsnio 
1 dalyje arba, visų pirma, tinkamai 
įgaliotos kolektyvinio autorių teisių 
administravimo asociacijos, tęsia 
kruopščią paiešką siekdamos nustatyti ir 
surasti kitus kūrinio teisių turėtojus.

Or. fr

Pakeitimas 152
Petra Kammerevert

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 

2. Jei kūrinys turi daugiau nei vieną 
autorių ar gretutinių teisių turėtoją, tų 
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surastas, tas kūrinys neturėtų būti 
laikomas nenustatytų autorių teisių
kūriniu.

autorių ar teisių turėtojų, kurie galėjo būti 
surasti, duotas leidimas laikomas 
pakankamu, kad būtų galima naudoti visą 
darbą, jei kiti autoriai ar gretutinių teisių 
turėtojai laikantis šios direktyvos negalėjo 
būti nustatyti ar surasti. Tuo atveju, kai 
darbai, kurių atskiros dalys gali būti 
aiškiai priskirtos skirtingiems autoriams 
arba gretutinių teisių turėtojams, 
atliekamas kiekvienos darbo dalies 
konkretus tyrimas, siekiant nustatyti, ar ji 
yra, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalyje,
nenustatytų autorių teisių kūrinys.

Or. de

Pakeitimas 153
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos nustatyti, ar kūrinys yra 
nenustatytų autorių teisių kūrinys, 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytos 
organizacijos užtikrina, kad kiekvieno 
kūrinio kruopšti paieška būtų atliekama 
tikrinant atitinkamus konkrečios 
kategorijos kūrinių šaltinius.

1. Siekdamos nustatyti, ar kūrinys ar 
indėlis į kūrinį yra nenustatytų autorių 
teisių kūrinys, savininkas užtikrina, kad 
kiekvieno kūrinio kruopšti paieška būtų 
atliekama tikrinant atitinkamus konkrečios 
kategorijos kūrinių šaltinius. Savininkai 
gali prašyti autorių teisių administravimo 
asociacijų atlikti šią užduotį.

Or. de

Pakeitimas 154
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos nustatyti, ar kūrinys yra 1. Siekdamos nustatyti, ar kūrinys yra 
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nenustatytų autorių teisių kūrinys, 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytos organizacijos 
užtikrina, kad kiekvieno kūrinio kruopšti 
paieška būtų atliekama tikrinant 
atitinkamus konkrečios kategorijos kūrinių 
šaltinius.

nenustatytų autorių teisių kūrinys, 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytos organizacijos 
ar autorių teisių administravimo 
asociacijos užtikrina, kad kiekvieno 
kūrinio kruopšti paieška būtų atliekama 
tikrinant atitinkamus konkrečios 
kategorijos kūrinių šaltinius.

Or. de

Pakeitimas 155
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos nustatyti, ar kūrinys yra 
nenustatytų autorių teisių kūrinys, 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytos organizacijos 
užtikrina, kad kiekvieno kūrinio kruopšti 
paieška būtų atliekama tikrinant 
atitinkamus konkrečios kategorijos kūrinių 
šaltinius.

1. Siekdamos nustatyti, ar kūrinys yra 
nenustatytų autorių teisių kūrinys, 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytos organizacijos 
užtikrina, kad kiekvieno atskiro kūrinio ar 
bet kokio kito saugomo objekto sąžininga 
ir kruopšti paieška būtų atliekama tikrinant 
atitinkamus konkrečios kategorijos kūrinių 
šaltinius.

Or. fr

Pakeitimas 156
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Organizacijos, nurodytos 1 straipsnio 
1 dalyje, gali užsakyti, kad kruopščią 
paiešką atliktų kitos organizacijos, 
įskaitant kolektyvinio autorių teisių 
administravimo asociacijas.

Or. en
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Pakeitimas 157
Petra Kammerevert

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. Valstybės narės nustato kiekvienos 
kategorijos kūriniams tinkamus šaltinius, 
kurie turėtų apimti ir priede nurodytus 
šaltinius.

Or. de

Pakeitimas 158
Helga Trüpel

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. Susitarusios su autoriais ir vartotojais, 
valstybės narės nustato kiekvienos 
kategorijos kūriniams tinkamus šaltinius, 
kurie turi apimti ir priede nurodytus 
šaltinius.

Or. de

Pakeitimas 159
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusios su teisių turėtojais ir 
vartotojais, valstybės narės nustato 

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

kiekvienos kategorijos kūriniams tinkamus 
šaltinius, kurie turi apimti ir priede 
nurodytus šaltinius.

Or. en

Pakeitimas 160
Jean-Marie Cavada

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

Or. fr

Pakeitimas 161
Emma McClarkin

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

Or. en

Pagrindimas

3 straipsnio 2 dalyje turėtų būti visiškai aiškiu, kad kaip pagrindinai kruopščios paieškos 
elementai turi būti nurodyti visi priede nurodyti šaltiniai, kuriuos valstybės narės gali 
papildyti, kaip susitarta su tos pačios kategorijos darbų teisių turėtojais valstybėje narėje, 
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kurioje siekiama gauti leidimą.

Pakeitimas 162
Helga Trüpel

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

Or. de

Pakeitimas 163
Jean-Marie Cavada

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

Or. fr

Pakeitimas 164
Petra Kammerevert

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

Or. de

Pakeitimas 165
Malika Benarab-Attou

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 turi būti atlikta tik toje 
valstybėje narėje, kurioje kūrinys buvo 
pirmą kartą paskelbtas, transliuotas arba
viešai parodytas.

Or. en

Pakeitimas 166
Emma McClarkin

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 turi būti atlikta tik toje 
valstybėje narėje, kurioje kūrinys buvo 
pirmą kartą paskelbtas arba transliuotas; 
tačiau, jei kyla pagrįstų abejonių dėl 
vietos, kurioje kūrinys buvo pirmą kartą 
paskelbtas ar transliuotas, kruopšti 
paieška gali būti atliekama ir kitose 
valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

3 straipsnio 3 dalyje turėtų būti išaiškinama, kad paieškos turėtų vykti už šalies, kurioje 
kūrinys buvo pirmą kartą paskelbtas, jei kyla pagrįstų abejonių dėl vietos.
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Pakeitimas 167
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei kūrinio teisių turėtojų yra daugiau 
nei vienas, įskaitant teisių turėtojus iš ES 
nepriklausančių šalių, kruopščią paiešką 
atliekanti organizacija imasi veiksmų, 
kurių reikia tokiems teisių turėtojams 
nustatyti.

Or. ro

Pakeitimas 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tuo atveju, kai žinoma, kad 
kinematografinis ar audiovizualinis 
darbas yra bendros gamybos, kruopšti 
paieška turi būti atliekama kiekvienoje 
valstybėje narėje, kurioje vyko bendra 
gamyba.

Or. en

Pakeitimas 169
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei manoma, kad kinematografinis ar 
audiovizualinis darbas, dėl kurio vyksta 
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kruopšti paieška, yra bendros gamybos 
kūrinys, kruopšti paieška atliekama 
daugiausiai prie bendros gamybos 
prisidėjusioje valstybėje narėje, šią 
valstybė narę nustatant atsižvelgiant į 
dalykinius aspektus, pvz., filme 
naudojamą kalbą ar originalų filmo 
pavadinimą. Tuo atveju, kai kruopšti 
paieška minėtoje šalyje rezultatų neduoda, 
privalomą paiešką tęsti šalyse, kuriose, 
tikėtina, gali būti bendros gamybos kūrėjų 
mažuma.

Or. fr

Pakeitimas 170
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijose atliktų kruopščių paieškų 
rezultatai būtų užregistruoti viešai
prieinamoje duomenų bazėje.

4. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijose atliktų kruopščių paieškų 
rezultatai būtų užregistruojami ir saugomi 
oficialiai patvirtintų ir viešai prieinamų
duomenų bazių registre.

Or. lt

Pakeitimas 171
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijose atliktų kruopščių paieškų 
rezultatai būtų užregistruoti viešai 
prieinamoje duomenų bazėje.

4. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijose atliktų kruopščių paieškų 
rezultatai būtų užregistruoti viešai 
prieinamoje ir vartotojams patogioje 
naudotis duomenų bazėje.



AM\876815LT.doc 67/92 PE472.126v01-00

LT

Or. el

Pakeitimas 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijose atliktų kruopščių paieškų 
rezultatai būtų užregistruoti viešai 
prieinamoje duomenų bazėje.

4. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijose atliktų kruopščių paieškų 
rezultatai būtų užregistruoti duomenų 
bazėje, viešai prieinamoje visose valstybėse 
narėse.

Or. en

Pakeitimas 173
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijose atliktų kruopščių paieškų 
rezultatai būtų užregistruoti viešai 
prieinamoje duomenų bazėje.

4. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijose atliktų kruopščių paieškų 
rezultatai būtų užregistruoti duomenų 
bazėje, viešai prieinamoje visose valstybėse 
narėse.

Or. de

Pakeitimas 174
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijose atliktų kruopščių paieškų 
rezultatai būtų užregistruoti viešai 
prieinamoje duomenų bazėje.

4. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijose atliktų kruopščių paieškų 
rezultatai būtų užregistruoti viešai 
prieinamoje duomenų bazėje. Toje viešoje 
duomenų bazėje nurodoma kruopščių 
paieškų pradžios datos.

Or. ro

Pakeitimas 175
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Tinkamai įgaliotoms kolektyvinio 
autorių teisių administravimo 
asociacijoms leidžiama veikti teisių 
turėtojų, kurie nebuvo rasti ir po 
kruopščios paieškos, vardu.

Or. en

Pakeitimas 176
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

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.

Or. en
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Pakeitimas 177
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali priimti išsamias 
nuostatas dėl teisių deklaravimo paprastų 
ir išplėstinių sistemų, kai tai suderinama 
su Bendrijos teisės aktais ir tarptautiniais 
susitarimais. 

Or. de

Pakeitimas 178
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kūrinio, 
kuris laikomas nenustatytų autorių teisių 
kūriniu, teisių turėtojas bet kuriuo metu 
turėtų galimybę panaikinti tokį kūriniui 
suteiktą statusą.

Tuo atveju, kai laikoma, kad yra tik vienas
kūrinio, kuris laikomas nenustatytų autorių 
teisių kūriniu, autorius, Valstybės narės 
užtikrina, kad autorius bet kuriuo metu 
turėtų galimybę panaikinti tokį kūriniui 
suteiktą statusą.

Or. de

Pakeitimas 179
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kūrinio, Valstybės narės užtikrina, kad kūrinio
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kuris laikomas nenustatytų autorių teisių
kūriniu, teisių turėtojas bet kuriuo metu 
turėtų galimybę panaikinti tokį kūriniui 
suteiktą statusą.

autorius ar gretutinių teisių turėtojas bet 
kuriuo metu turėtų galimybę panaikinti 
kūriniui suteiktą nenustatytų autorių teisių 
kūrinio statusą.

Or. de

Pakeitimas 180
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kūrinio, 
kuris laikomas nenustatytų autorių teisių 
kūriniu, teisių turėtojas bet kuriuo metu 
turėtų galimybę panaikinti tokį kūriniui 
suteiktą statusą.

Valstybės narės užtikrina, kad kūrinio, 
kuris laikomas nenustatytų autorių teisių 
kūriniu, teisių turėtojas ar turėtojai bet 
kuriuo metu turėtų galimybę ir išimtinę 
teisę panaikinti tokį kūriniui suteiktą 
statusą.

Or. el

Pakeitimas 181
Zoltán Bagó

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kūrinio, 
kuris laikomas nenustatytų autorių teisių 
kūriniu, teisių turėtojas bet kuriuo metu 
turėtų galimybę panaikinti tokį kūriniui 
suteiktą statusą.

Valstybės narės užtikrina, kad kūrinio, 
kuris laikomas nenustatytų autorių teisių 
kūriniu, teisių turėtojas, kuris nustatytas 
vėliau, bet kuriuo metu turėtų galimybę
inicijuoti tokio kūriniui suteiktą statuso 
panaikinimą.

Or. hu
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Pakeitimas 182
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kūriniui suteikto nenustatytų autorių 
teisių kūrinio statuso panaikinimas 
nedaro įtakos esamoms sutartims dėl šio 
kūrinio naudojimo pagal šios direktyvos 
nuostatas.

Or. fr

Pakeitimas 183
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

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 aš 
nenustatytų autorių teisių indėlius į 
kūrinius galima būtų naudoti šiais būdais:

Or. de

Pakeitimas 184
Jean-Marie Cavada

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) skelbdamos juos viešai, įskaitant 
galimybę visuomenei jais naudotis bet 
kuriuo metu ir bet kurioje vietoje,
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Or. fr

Pakeitimas 185
Maria Badia i Cutchet

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) viešai juos platindamos taip, kaip 
nustatyta Direktyvos 2001/29/EB 3 
straipsnyje;

Or. es

Pakeitimas 186
Helga Trüpel

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

Or. de

Pakeitimas 187
Petra Kammerevert

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) skelbdamos juos viešai taip ir 
suteikdamos galimybę jais naudotis, kaip 
nustatyta Direktyvos 2001/29/EB 3 
straipsnyje;
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Or. de

Pakeitimas 188
Petra Kammerevert

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.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 189
Jean-Marie Cavada

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, 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 išsaugojimui, 
restauravimui ir prieigos prie jų suteikimui 
švietimo ir tiriamojo darbo tikslais.

Or. fr

Pakeitimas 190
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys
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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, 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 išsaugojimui 
ir restauravimui ir prieigos prie šių 
kūrinių suteikimui kultūros, švietimo ir 
tiriamojo darbo tikslais.

Or. en

Pakeitimas 191
Sabine Verheyen

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.

Or. en

Pakeitimas 192
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Direktyvoje nepažeidžiama tokių 
organizacijų laisvė sudaryti sutartis 
siekiant įgyvendinti viešojo intereso 
misiją.

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 193
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Direktyvoje nepažeidžiama tokių 
organizacijų laisvė sudaryti sutartis 
siekiant įgyvendinti viešojo intereso 
misiją.

3. Direktyvoje nepažeidžiama tokių 
organizacijų laisvė atlikti viešojo intereso 
misiją, visų pirma sukūrus nacionalinius 
viešuosius fondus, skirtus nenustatytų 
autorių teisių kūriniams skaitmeninti ir 
skelbti.

Or. fr

Pakeitimas 194
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytos 
organizacijos, naudodamos nenustatytų 
autorių teisių kūrinius pagal 1 dalį, 
registruotų kruopščios paieškos atvejus ir 
viešo naudojimo atvejus.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 195
Jean-Marie Cavada

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.

Or. fr

Pakeitimas 196
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Naudojant nenustatytų autorių teisių 
kūrinius pagal šios direktyvos nuostatas 
visapusiškai gerbiamos teisių turėtojų 
moralinės teisės. Jei nenustatytų autorių 
teisių kūrinio teisių turėtojas buvo 
nustatytas, bet nesurastas, kiekvieną kartą 
naudojant tokį kūrinį nurodomas jo 
vardas, pavardė arba pavadinimas;

Or. en

Pakeitimas 197
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ši direktyva nepažeidžia valstybėse 
narėse teisių valdymui skirtų esamų 
priemonių, pvz., išplėstinių kolektyvinių 
licencijų.
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Or. it

Pakeitimas 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Leistini nenustatytų autorių teisių kūrinių 

naudojimo būdai

Or. en

Pakeitimas 199
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Leistini nenustatytų autorių teisių kūrinių 

naudojimo būdai

Or. de

Pakeitimas 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali suteikti leidimą 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytoms 
organizacijoms naudoti nenustatytų 
autorių teisių kūrinius kitais nei 6 

Išbraukta.
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straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais su 
sąlyga, kad:

Or. en

Pakeitimas 201
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

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.

Or. de

Pakeitimas 202
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

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:

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, jei šis 
naudojimas atitinka jų viešųjų paslaugų 
misiją, su sąlyga, kad:

Or. fr

Pakeitimas 203
Iosif Matula
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

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:

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

Or. ro

Pakeitimas 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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.

Or. en

Pakeitimas 205
Petra Kammerevert

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.

Or. de
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Pakeitimas 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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.

Or. en

Pakeitimas 207
Petra Kammerevert

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.

Or. de

Pakeitimas 208
Georgios Papanikolaou

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;

(2) organizacijos tvarko vartotojui 
patogius naudotis, išsamius ir viešai 
prieinamus nenustatytų autorių teisių 
kūrinių naudojimo tose organizacijose
registrus;



AM\876815LT.doc 81/92 PE472.126v01-00

LT

Or. el

Pakeitimas 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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.

Or. en

Pakeitimas 210
Petra Kammerevert

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.

Or. de

Pakeitimas 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 4 punktas
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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.

Or. en

Pakeitimas 212
Petra Kammerevert

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.

Or. de

Pakeitimas 213
Zoltán Bagó

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;

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

Or. hu
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Pakeitimas 214
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 215
Petra Kammerevert

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali pasirinkti leidimo 
suteikimo priemones pagal 1 dalį ir pačios 

Išbraukta.
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nuspręsti, kaip panaudoti pajamas, kurių 
nebuvo pareikalauta pasibaigus pagal 1 
dalies 5 punktą nustatytam laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 217
Petra Kammerevert

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.

Or. de

Pakeitimas 218
Iosif Matula

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.

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.
Valstybinės institucijos, kurios finansuoja 
kultūros projektus valstybėse narėse, 
atrenkamos prioritetine tvarka.

Or. ro
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Pakeitimas 219
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Išplėstinio kolektyvinio teisių valdymo 

galimybė
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkamų kategorijų kūrinių ar kitų 
kūrinių, kuriems taikomos autorių teisės, 
kolektyvinis teisių perleidimas, taikomas 
tarp kolektyvinio autorių teisių 
administravimo asociacijų ir stambių 
operatorių, pvz., transliuotojų, siekiant 
kūrinius skelbti viešai, įskaitant veiksmus, 
kuriais kūriniai padaromi viešai 
prieinamais, pagal Direktyvos 2001/29/EB 
3 straipsnio nuostatas, gali būti išplėstas, 
įtraukiant tų pačių kategorijų kūrinių 
autorius ir gretutinių teisių turėtojus, 
kurių atitinkama kolektyvinio autorių 
teisių administravimo asociacija 
neatstovauja, nepaisant to, ar pagal 2 
straipsnio nuostatas tas kūrinys yra 
nenustatytų autorių teisių kūrinys, ar ne, 
su sąlyga, kad: 
a) teisių turėtojas, kuriam kolektyvinio 
autorių teisių administravimo asociacijų 
neatstovauja, galėtų bet kuriuo metu 
paprieštarauti kolektyviniam naudojimui 
ir naudotis savo teisėmis tiesiogiai, ir
b) bet kuris toks susitarimas tarp 
kolektyvinio autorių teisių administravimo 
asociacijos ir stambaus operatoriaus būtų 
taikomas tik valstybėje narėje, kurioje yra 
įsisteigęs operatorius, pirmą kartą 
paskelbtiems kūriniams. 
2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma kino 
filmams.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinio teisių perleidimo pagal 1 
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dalies nuostatas atvejais atitinkama 
kolektyvinio autorių teisių administravimo 
asociacija tvarkytų viešai prieinamus 
teisių turėtojų, kurie yra nenustatyti arba 
nesurasti, registrus.

Or. de

Pakeitimas 220
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b 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 ES taikomus 
vienodus mažiausius standartus ir sukuria 
ar naudoja centralizuotą duomenų bazę.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nenustatytų autorių teisių kūrinių ar 
nenustatytų autorių teisių indėlių į 
kūrinius naudojimas būtų registruojamas 
viešai prieinama forma. Tuo tikslu jos, 
bendradarbiaudamos su Komisija, nustato 
visoje ES taikomus vienodus mažiausius 
standartus ir sukuria ar naudoja 
centralizuotą duomenų bazę.
3. To atveju, kai nenustatytų autorių 
teisių kūrinių ar nenustatytų autorių 
teisių indėlių į kūrinius autoriai ar teisių 
turėtojai buvo nustatyti, bet nesurasti, šių 
asmenų vardai, pavardės ar pavadinimai 
nurodomi kiekvieną kartą, kai šie kūriniai 
naudojami.



AM\876815LT.doc 87/92 PE472.126v01-00

LT

4. Autoriams arba teisių turėtojams, 
panaikinusiems savo kūrinio nenustatytų 
autorių teisių kūrinio statusą, kaip 
nurodyta 5 straipsnyje, atliginama už 
ankstesnį už kūrinio naudojimą. Jie gali 
reikalauti atlygio per valstybių narių 
nustatytą laikotarpį, kuris neturėtų būti 
trumpesnis nei penkeri metai nuo 
veiksmo, dėl kurio teikiamas 
reikalavimas, datos. Kolektyvinio autorių 
teisių administravimo asociacija, kaip 
nurodyta 3 straipsnyje, buvo įgaliota gauti 
užmokestį kaip patikėtinė, reikalavimas 
dėl užmokesčio pateikiamas kolektyvinio 
autorių teisių administravimo asociacijai.
5. Kolektyvinio autorių teisių 
administravimo asociacijų gaunamos 
pajamos, kurių nepareikalaujama 
pasibaigus laikotarpiui, nustatytam pagal 
4 dalies 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 balių 
palaikymo ir priežiūros išlaidoms 
padengti.

Or. de

Pakeitimas 221
Zoltán Bagó

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva nepažeidžia nuostatų, visų 
pirma dėl patentų teisių, prekės ženklų, 
dizaino teisių, naudingųjų modelių, 
puslaidininkių gaminių topografijų, šriftų, 
sąlyginės prieigos, prieigos prie kabelinių 
transliavimo paslaugų, nacionalinių 

Ši direktyva nepažeidžia nuostatų, visų 
pirma dėl patentų teisių, prekės ženklų, 
dizaino teisių, naudingųjų modelių, 
puslaidininkių gaminių topografijų, šriftų, 
sąlyginės prieigos, prieigos prie kabelinių 
transliavimo paslaugų, nacionalinių 
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vertybių apsaugos, teisinių deponavimo 
reikalavimų, įstatymų dėl konkurenciją 
ribojančių veiksmų ir nesąžiningos 
konkurencijos, komercinių paslapčių, 
saugumo, konfidencialumo, duomenų 
apsaugos ir asmens privatumo, viešųjų 
dokumentų prieinamumo, sutarčių teisės 
nuostatų.

vertybių apsaugos, teisinių deponavimo 
reikalavimų, įstatymų dėl konkurenciją 
ribojančių veiksmų ir nesąžiningos 
konkurencijos, valstybės paslapčių,
komercinių paslapčių, saugumo, 
konfidencialumo, duomenų apsaugos ir 
asmens privatumo, teisių į asmens 
privatumą apsaugos, viešųjų dokumentų 
prieinamumo, sutarčių teisės nuostatų.

Or. hu

Pakeitimas 222
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ši direktyva taikoma nepažeidžiant 
nuostatų su kūriniais ir kitais saugomais 
objektais susijusių teisių valdymo, visų 
pirma nuostatų dėl kolektyvinių licencijų, 
atstovavimo ar perdavimo teisinių 
prielaidų, privalomų kolektyvinių 
licencijų ar bet kokių jų derinių, 
nepriklausomai nuo to, ar, pagal 
2 straipsnio nuostatas ir laikantis ES 
teisės aktų ir tarptautinių sutarčių dėl 
autorių ir gretutinių teisių, kūrinys arba 
saugomas objektas yra nenustatytų 
autorių teisių kūrinys ar objektas, ar ne. 
Jei tokių nuostatų esama ar jos yra 
įvestos, kiekviena kita valstybė narė 
užtikrina, kad 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodyti naudos gavėjai būtų teisiškai 
saugomi, kai naudoja kūrinius ar kitus 
saugomus objektus, dėl kurių pagal šias 
nuostatas turi būti suteikta licencija ar 
leidimas.

Or. fr
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Pakeitimas 223
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ši direktyva nepažeidžia valstybių 
narių esamos ar būsimos tvarkos dėl 
autorių ar gretutinių teisių saugomų 
objektų teisių valdymo, visų pirma dėl 
kolektyvinių licencijų, prielaidų dėl teisių 
turėtojų atstovavimo ar teisių perdavimo, 
teisiškai privalomų valdymo sistemų ar jų 
derinių.  

Or. de

Pakeitimas 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Prevencijos priemonės

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

Or. en

Pakeitimas 225
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis
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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 
datą] atliktų veiksmų ir įgytų teisių.

Or. en

Pakeitimas 226
Marek Henryk Migalski

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šios direktyvos nuostatos taikomos 
visiems 1 straipsnyje nurodytiems 
kūriniams, kuriuos [įrašyti teisės akto 
perkėlimo datą] saugo valstybių narių 
teisės aktai autorių teisių srityje.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 227
Emma McClarkin

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 
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asociacijos;

Or. en

Pagrindimas

Atskiri leidėjai taip pat turėtų būti įtraukti į šią kategoriją.

Pakeitimas 228
Seán Kelly

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) leidybos įmonė.

Or. en

Pakeitimas 229
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 5 punkto įžanginė dalis

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:

Or. fr

Pakeitimas 230
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 5 punkto d a papunktis (naijas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) profesinės asociacijos atitinkamose 
valstybėse narėse.

Or. de


