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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Aplinkybės:

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

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

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

Pranešėja mano, kad šie klausimai yra itin svarbūs:

Tikslai:

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

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

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

Prašymai:

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

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

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

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

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

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

PAKEITIMAI

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) Sąjunga turi į kultūros aspektus 
atsižvelgti imdamasi veiksmų pagal kitas 
Sutarčių nuostatas, visų pirma siekdama 
gerbti ir skatinti savo kultūrų įvairovę.

Or. en

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) Tarpvalstybine prieiga prie 
nenustatytų autorių teisių kūrinių, 
laikomų bibliotekų, švietimo įstaigų, 
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archyvų ir muziejų kolekcijose, taip pat 
prie kūrinių, laikomų Sąjungos viešųjų 
transliuojančiųjų organizacijų 
archyvuose, prisidedama prie Sąjungos 
kultūrinės ir kalbų įvairovės skatinimo ir 
apsaugos.

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) 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
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 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Pagal autoriams suteikiamas išimtines (4) Pagal autoriams suteikiamas išimtines 
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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.

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. en

Pakeitimas 5
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 skelbimo negali būti 
gautas.

Or. en

Pakeitimas 6
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



PA\876814LT.doc 7/19 PE472.125v01-00

LT

Pakeitimas 7
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. en

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 10
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.

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Kūrinys gali būti laikomas nenustatytų 
autorių teisių kūriniu tik tada, kai buvo 

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

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

Or. en

Pakeitimas 12
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. en
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Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 15
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 valstybių narių 
tvarkai dėl teisių valdymo, pvz., dėl 
išplėstinių kolektyvinių licencijų.

Or. en
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Pakeitimas 16
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, 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 panaudojamos labiausiai paramos 
reikalaujančioms arba toms, kurios galėtų 
sukurti didžiausią kultūrinę naudą, 
kultūros institucijoms ar įstaigoms 
finansuoti.

Or. en

Pakeitimas 17
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 kūriniams, 
konkrečiai:
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Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 19
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, tačiau jo 
negalima surasti.

Or. en

Pakeitimas 20
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 jei į jį įtraukti kiti kūriniai 
arba saugomi objektai, ir nors vienas iš jų 
nebuvo nustatytas ir surastas, pagal šią 
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direktyvą tas kūrinys ir toliau laikomas 
nenustatytų autorių teisių kūriniu. Ši 
nuostata nėra taikoma nustatytiems ar 
žinomiems teisių turėtojams. Valstybės 
narės užtikrina, kad organizacijos, 
nurodytos 1 straipsnio 1 dalyje, arba ypač 
tinkamai įgaliotos kolektyvinio autorių 
teisių administravimo asociacijos atlieka 
kruopščią paiešką, siekiant nustatyti ir 
rasti kitus kūrinio teisių turėtojus.

Or. en

Pakeitimas 21
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 
arba tinkamai įgaliotos kolektyvinio 
autorių teisių administravimo asociacijos 
užtikrina, kad kiekvieno kūrinio kruopšti 
paieška būtų atliekama tikrinant 
atitinkamus konkrečios kategorijos kūrinių 
šaltinius.

Or. en

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Tinkamai įgaliotos kolektyvinio 
autorių teisių administravimo asociacijos 
veikia teisių turėtojų, kurie ir po 
kruopščios paieškos nebuvo rasti, vardu.

Or. en

Pakeitimas 24
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.

1. Jei kūrinio, kuris laikomas nenustatytų 
autorių teisių kūriniu, teisių turėtojas yra 
tik vienas, valstybės narės užtikrina, kad 
šis teisių turėtojas bet kuriuo metu turėtų 
galimybę panaikinti tokį kūriniui suteiktą 
statusą.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai nenustatytų autorių teisių kūrinys 
turi daugiau kaip vieną jo teisių turėtoją 
arba jei į jį įtraukti kiti kūriniai arba 
saugomi objektai, šio nenustatytų autorių 
teisių kūrinio statusą galima panaikinti 
tik, jei visi teisių turėtojai yra nustatyti ir 
surasti, vadovaujantis 2  straipsnio 2 
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dalies nuostatomis.

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Teisių turėtojų atlygis

teisių turėtojams, panaikinusiems savo 
kūrinio nenustatytų autorių teisių kūrinio 
statusą, kaip nurodyta 5 straipsnyje, už 
kūrinio naudojimą atlygina 1 straipsnio 1 
dalyje nurodytos organizacijos. teisių 
turėtojai gali reikalauti atlygio per 
valstybių narių nustatytą laikotarpį, kuris 
neturėtų būti trumpesnis nei penkeri 
metai nuo veiksmo, dėl kurio teikiamas 
reikalavimas, datos. Jei autorių teisių 
kolektyvinio administravimo asociacija 
patikėtinio teisėmis, kaip nurodyta 3 
straipsnyje turėjo teisę gauti atlygį, 
reikalavimas gauti atlygį pateikiamas 
autorių teisių kolektyvinio administravimo 
asociacijai.

Or. en

Pakeitimas 27
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 pranešdamos apie juos taip, kaip 
nustatyta Direktyvos 2001/29/EB 3 
straipsnyje;

Or. en



PE472.125v01-00 16/19 PA\876814LT.doc

LT

Pakeitimas 28
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 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos organizacijos nenaudoja 
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.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. jei nenustatytų autorių teisių kūrinio 
teisės turėtojas ar turėtojai buvo nustatyti, 
bet nesurasti, šio teisių turėtojo vardas (-
ai), pavardė (-ės) arba pavadinimas 
nurodomi prie kiekvieno tokio kūrinio 
naudojimo atvejo;

Or. en

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Leistini nenustatytų autorių teisių kūrinių 

naudojimo būdai
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Or. en

(Žr. visus kitus 7 straipsnio pakeitimus) 

Pakeitimas 31
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. en

Pakeitimas 32
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 33
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
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Pakeitimas 34
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 35
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. en

Pakeitimas 36
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
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Pakeitimas 37
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. en


