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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Gyvename skaitmeninėje eroje. Kai kurie teigia, kad, jeigu dalyko neįmanoma rasti internete,
jis apskritai neegzistuoja. Racionali informacijos sklaida internetu gali atnešti didžiulę naudą 
vidaus rinkai; dėl šios priežasties Europos mastu buvo ir toliau turėtų būti remiamas kultūros 
darbų skaitmeninimas.

Nenustatytų autorių teisių kūriniai yra kūriniai, kurių teisių turėtojo ar turėtojų neįmanoma 
nustatyti ar rasti; vadovaujantis autorių teisių apsaugos principais, jeigu norima visuomenei 
suteikti prieigą prie kūrinio, turi būti gautas teisių turėtojo leidimas. Vadovaujantis 
Direktyva 2001/29/EB1 galima taikyti tam tikras išimtis, kuriomis remiantis leidžiama 
kūrinius skenuoti išsaugojimo tikslais, tačiau pagal šias išimtis nenumatyta galimybė 
bibliotekoms skelbti suskaitmenintus kūrinius internetu, net jeigu šito siekiama ne 
komerciniais tikslais2.

Ši teisėkūros iniciatyva grindžiama Komisijos 2006 m. rekomendacija dėl kultūrinės 
medžiagos skaitmeninimo, išsaugojimo skaitmeniniu formatu ir internetinės prieigos prie jos3.
Nepaisant šios rekomendacijos, tik kelios valstybės narės parengė teisės aktus dėl nenustatytų 
autorių teisių kūrinių, o esami sprendimai bet kuriuo atveju riboti, kadangi pagal juos 
piliečiams, gyvenantiems savo šalies teritorijoje, nesuteikiama visapusiška interneto prieiga ir 
nepripažįstama kruopšti paieška, kuri jau vykdoma kitose valstybėse narėse.

Europos Parlamentas jau yra pritaręs, kad būtų parengtas teisėkūros sprendimas, kuriuo 
remiantis būtų išspręsti probleminiai su nenustatytų autorių teisių kūriniais susiję klausimai, ir 
sukurta Europos duomenų bazė, kuria naudojantis būtų galima lengviau gauti informacijos4. 
Savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliucijoje dėl bendrosios rinkos siekiant skatinti verslą ir 
augimą5 Parlamentas taip pat pabrėžė, kad norint vidaus rinkoje remti inovacijas ir 
kūrybiškumą labai svarbu sukurti patobulintą autorių teisių administravimo sistemą.

Remiantis dabartiniu Komisijos pasiūlymu siekiama leisti bibliotekoms, švietimo įstaigoms, 
muziejams ir archyvams teikti specialias paslaugas vidaus rinkoje, t. y. skelbti nenustatytų 
autorių teisių kūrinius. Vienas iš pasiūlyme nurodytų veiklos tikslų – sumažinti perdavimo 
išlaidas internetu naudojantis nenustatytų autorių teisių kūriniais ir kartu užtikrinti lengvesnę 
prieigą tarpvalstybiniu lygmeniu.

Prie teisėkūros pasiūlymo pridėtame poveikio vertinime Komisija pateikė šešias galimybes, 
įskaitant galimybę nedaryti nieko ir teisės akte numatytų išimčių taikymo ar licencijų 
išdavimo galimybę siekiant užtikrinti sklandesnį nenustatytų autorių teisių kūrinių 
                                               
1 2001 m. gegužės 22 d. Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje 

visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, 2001 6 22, p. 10–19). 
2 Remiantis 2001 m. direktyvos 5 straipsnio 3 dalies n punktu, bibliotekos gali leisti naudotis savo 

kolekcijose saugomais kūriniais mokslinių tyrimų ar asmeniniais mokymosi tikslais tik specialiuose jų 
patalpose esančiuose terminaluose. 

3 OL L 236, 2006 8 31, p. 28–30.
4 2011 m. gegužės 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl kultūros ir kūrybos sektorių potencialo 

išlaisvinimo (P7_TA(2011)0240) 71 punktas ir 2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija 
dėl komunikato „Europeana – tolesni veiksmai“ (OL C 81, 2011 3 15, p. 16–25).

5 2010/2277(INI), 56 punktas.
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skaitmeninimą. Atsižvelgiant į išsamių konsultacijų su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis 
rezultatus, pasiūlyme galiausiai pritariama, kad būtų abišaliu pagrindu pripažįstami 
nacionaliniai sprendimai, pagal kuriuos bibliotekos galėtų skelbti nenustatytų autorių teisių 
kūrinius internetu. Verta pažymėti, kad informacija apie visus nenustatytų autorių teisių 
kūrinius, kurie tokiais pripažinti remiantis atitinkama jurisdikcija, turėtų būti prieinama 
visiems nemokamai. Jeigu atsirastų teisių turėtojas, kuris pagrįstai pareikštų pretenzijas į 
kūrinio teises šalyje, kur šis kūrinys buvo pirmą kartą paskelbtas, valstybės narės institucijos 
turėtų panaikinti nenustatytų autorių teisių kūrinio statusą ir šis sprendimas, savo ruožtu, 
įsigaliotų visose kitose valstybėse narėse.

Komisija pateikia svarbią nuorodą į susitarimą dėl knygų paieškos sistemos „Google Books“, 
kurį 2008–2009 m. pasiekė bendrovė „Google“, Autorių gildija ir Amerikos leidėjų asociacija 
ir kuriuo remiantis bendrovė „Google“ gali naudoti daugumą nenustatytų autorių teisių 
kūrinių be jokio išankstinio leidimo ir skelbti juos Jungtinėse Amerikos Valstijose. Taigi 
konkurencingumo ir galimybės naudotis žmonijos paveldu požiūriais Europa išties atsilieka. 
Kadangi 2011 m. kovą Niujorko pietų apygardos teismas pasipriešino šiam susitarimui (inter 
alia, dėl tariamo nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo monopolio, kurį pagal 
susitarimą įgytų bendrovė „Google“) ir pasiūlė imtis teisėkūros veiksmų1, Europos Sąjunga 
turėtų pasinaudoti galimybe ir pateikti pavyzdį, kaip išspręsti šį klausimą, kad sprendimas 
būtų priimtinas visiems būsimiesiems vartotojams ir naudos gavėjams, įskaitant teisių 
turėtojus.

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir pritaria specifiniam jo tikslui, t. y. 
suteikti ES masto interneto prieigą prie nenustatytų autorių teisių kūrinių siekiant skatinti ES 
kultūros įvairovę ir užtikrinti daugiau žinių ir mokymosi šaltinių.

Tačiau pranešėjas siūlo keletą Komisijos pasiūlymo pakeitimų. Apskritai pranešėjas norėtų 
pabrėžti, kad autoriaus teisės yra inovacijų, kūrybos, kūrybos pramonės investicijų ir gamybos 
pagrindas. Turėtų būti tinkamai įvardytos problemos, susijusios su nenustatytų autorių teisių 
kūriniais, kad priemonės nebūtų taikomos pernelyg plačiai. Pranešėjas taip pat laikosi 
nuomonės, kad turėtų būti suderinti atlyginimo teisių turėtojams kriterijai ir taip ES lygmeniu 
užtikrintas teisinis konkretumas bei suteiktos atitinkamos garantijos. Jis mano, jog svarbu, kad 
teisių turėtojai turėtų galimybę panaikinti nenustatytų autorių teisių kūrinio statusą taikydami 
vienodą nesudėtingą tvarką jų pasirinktoje valstybėje narėje.

Pranešėjas ypač norėtų atkreipti dėmesį į susijusių duomenų bazių atitikties ir savitarpio 
suderinamumo svarbą. Turėtų būti vengiama atvejų, kai kūriniui nepelnytai priskiriami 
nenustatytų autorių teisių kūrinio požymiai.

Pasak pranešėjo, dar nerasti atsakymai į klausimą, ar Komisijos pasiūlyme minėtiems naudos 
gavėjams turėtų būti taikomos suderintos apibrėžtys ir kaip valstybės narės ketina elgtis tais 
atvejais, kai viena valstybė narė turi atlikti kruopščią paiešką, tačiau kitoje valstybėje narėje 
prieinama informacija tikslesnė, naujesnė ir todėl tinkamesnė reikiamai paieškai atlikti. Taip 
pat daugiau dėmesio turėtų būti skirta leistino naudojimo spektrui, kadangi remiantis 
pasiūlymu galima plačiai interpretuoti ne tik apibrėžtį, bet ir visokius naudojimo įvairiose 
valstybėse narėse būdus.
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PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Autorių teisės yra kūrybos pramonės 
ekonominis pagrindas, nes jos skatina 
inovacijas, kūrybą, investicijas ir gamybą. 
Taigi masinis kūrinių skaitmeninimas ir 
sklaida yra Europos kultūros paveldo 
apsaugos priemonė. Autorių teisės yra 
svarbi priemonė užtikrinti, kad kūrybos 
sektoriaus atstovams būtų atlyginta už jų 
darbą.

                                                                                                                                                  
1 http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, p. 23.
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Pakeitimas 3

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.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 4

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) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
kūriniams, kurie pirmą kartą buvo 
paskelbti arba transliuojami ES valstybėje 
narėje. Komisija turėtų tirti atvejus, kai 
kūrinį pagamina ir platina subjektas iš 
valstybės narės, tačiau pirmą kartą jis 
paskelbtas šalyje, esančioje už Europos 
Sąjungos ribų.

Pagrindimas

Komisija turėtų toliau tirti atvejus, susijusius su kūriniais, kurie gaminami ir skirti platinti 
Europoje, tačiau, kad sąnaudos būtų mažesnės, pats paskelbimas įvyko trečiojoje šalyje už 
Europos Sąjungos ribų. Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės nacionalinės bibliotekos („The 
British Library“) atveju, ši problema susijusi su 30 proc. knygų, ypač su knygomis, kurios 
spausdinamos Indijoje.

Pakeitimas 5

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 teisių 
turėtojo paieška. Turėtų būti leista 
valstybėms narėms numatyti, kad tokią 
kruopščią paiešką atliktų šioje direktyvoje 
nurodytos arba kitos organizacijos, jei tik 
šios organizacijos sąžiningai ir tinkamai 
atlieka paiešką ir naudoja rezultatus 
siekdamos su viešuoju interesu susijusių 
tikslų, nebent būtų nurodyta kitaip. 
Pastaruoju atveju organizacijos, 
nurodytos šioje direktyvoje, turėtų likti
atsakingos už atliktą kruopščią paiešką. 
Valstybėms narėms turėtų būti sudaryta 
galimybė paskirti viešąsias įstaigas, kurios 
galėtų patikrinti, ar kruopšti paieška 
atlikta priimtinu būdu, t. y. sąžiningai ir 
tinkamai.

Pakeitimas 6

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 

(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. Siekiant 
vengti su paieška susijusių veiksmų 
kartojimosi, tinkama kruopšti paieška, 
kurią ketinama sąžiningai atlikti, turėtų 
būti vykdoma valstybėje narėje, kurioje 
kūrinys buvo pirmą kartą paskelbtas, 
transliuotas, pristatytas ar išplatintas 
visuomenei, tačiau tam tikrais atvejais 
gali prireikti atsižvelgti ir į kitose 
valstybėse narėse prieinamą informaciją. 
Be to, valstybės narės, siekdamos išvengti 
brangiai kainuojančio skaitmeninimo darbo 
dubliavimo ir įsitikinti, kad nenustatytų 
autorių teisių kūrinio statusas 
atitinkamam kūriniui nėra suteiktas kitoje 
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vieną bendrą prieigą. valstybėje narėje, turėtų užtikrinti, kad jų 
teritorijoje atliktos kruopščios paieškos 
rezultatai ir informacija apie šioje 
direktyvoje nurodytų organizacijų 
nenustatytų autorių teisių kūrinių 
naudojimą būtų užregistruoti viešai 
prieinamoje duomenų bazėje. Tiek, kiek tai 
įmanoma, viešai prieinamos paieškos 
rezultatų ir nenustatytų autorių teisių 
kūrinių naudojimo duomenų bazės, 
kuriomis galima naudotis nemokamai,
turėtų būti sudarytos ir įdiegtos pagal 
aiškią ir naudotojui patogią sistemą taip, 
kad jas būtų galima susieti ir funkciniu 
požiūriu suderinti visos Europos lygmeniu
tarp skirtingų valstybių narių, be to
paiešką jose būtų galima atlikti naudojant 
vieną bendrą prieigą.

Pagrindimas

Siekiant didesnio nuoseklumo, sujungiamos 13 ir 15 konstatuojamosios dalys.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Tai, kad dažnai nepavyksta 
pasinaudoti interneto prieigos prie 
kultūrinio turinio medžiagos ir 
skaitmeninio išsaugojimo galimybėmis, 
lemia, inter alia, nepakankami valstybių 
narių skiriami ištekliai ir bevaisiai 
mėginimai sujungti nesuderinamas 
duomenų bazes. Šios direktyvos tikslais 
valstybės narės turėtų būti paragintos 
svarstyti galimybę nustatyti kūrinių 
skaitmeninimo Europos lygmeniu 
standartizacijos tvarką ir pagerinti jų 
viešųjų duomenų bazių centrinę 
registracijos tvarką, prieinamumą ir 
veiklos savitarpio suderinamumą.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Siekiant palengvinti tarpvalstybinę 
prieigą prie viešai prieinamų duomenų 
bazių, kuriose registruojami paieškos 
rezultatai ir informacija apie nenustatytų 
autorių teisių kūrinių naudojimą, 
valstybės narės turėtų pranešti Komisijai 
apie jų teritorijoje esančių internetinių 
duomenų bazių vietą, o Komisija turėtų 
pasidalinti šia informacija su kitomis 
valstybėmis narėmis. Turėtų būti 
nustatyta praktinė tvarka, pagal kurią 
būtų leidžiama internetu naudotis šiomis 
duomenų bazėmis ir būtų galima jas 
susieti naudojantis bendra Europos 
prieigos vieta, prieinama visuomenei per 
atstumą elektroninėmis priemonėmis, taip 
pat palengvinti prieigą prie minėtose 
duomenų bazėse saugomos informacijos, 
pirmiausia taikant tokias technines 
priemones, kaip mašininis vertimas, 
kurios skirtos kalbinėms kliūtims įveikti.

Pagrindimas

Kad būtų palengvinta prieiga prie duomenų bazių ar kruopščios paieškos ir naudojimosi 
nenustatytų autorių teisių kūriniais įrašų, ypač tarpvalstybiniu lygmeniu, valstybės narės 
turės bendradarbiauti su Komisija.

Pakeitimas 9

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 

Išbraukta.
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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.

Pagrindimas

Siekiant didesnio nuoseklumo, sujungiamos 13 ir 15 konstatuojamosios dalys.

Pakeitimas 10

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.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Sutarčių sudarymas gali būti svarbus 
skatinant Europos kultūros paveldo 

(18) Sutarčių sudarymas gali būti svarbus 
skatinant Europos kultūros paveldo 
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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.

skaitmeninimą. Tai reiškia, kad 
bibliotekos, švietimo įstaigos, muziejai, 
archyvai, kino paveldo institucijos ir 
visuomeniniai transliuotojai, siekdami 
panaudoti nenustatytų autorių teisių 
kūrinius šioje direktyvoje nurodytais 
būdais, gali su komerciniais partneriais 
sudaryti nenustatytų autorių teisių kūrinių
skaitmeninimo ir skelbimo sutartis. Šiose 
sutartyse gali būti numatyta, kad tokie 
partneriai prisidės finansiškai, tačiau jiems 
neturėtų būti suteiktos jokios teisės 
naudotis kūriniais. Pagal šias sutartis 
neturėtų būti numatyti apribojimai, susiję 
su tuo, kaip, remiantis šios direktyvos 
nuostatomis, bibliotekoms, švietimo 
įstaigoms, muziejams, archyvams ar kino 
paveldo institucijoms leidžiama naudotis 
nenustatytų autorių teisių kūriniais, kad 
jie galėtų vykdytų savo misiją, susijusią su 
viešuoju interesu, ypač kai tai susiję su 
neišskirtinės ir nediskriminuojamos 
prieigos prie nenustatytų autorių teisių 
kurinių suteikimu.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Kūrybos sektoriaus ekonominis 
pagrindas nustatytas atsižvelgiant į 
veiksmų kūrybos sektoriuje, kuriais 
siekiama saugoti ir skatinti esamą 
kultūros paveldą, kokybišką švietimą ir 
gamybą, sąveiką. Siekiant, kad kūrybos 
sektorius būtų kokybiškas, valstybės narės 
turi patvirtinti nuoseklią politiką visose 
šiose srityse.
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Pakeitimas 13

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

Pakeitimas 14

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 organizacijų viešojo 
intereso misijas.

Pakeitimas 15

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. 

(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. 
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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.

Atlygio dydis turėtų būti teisingas ir 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.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ši direktyva taikoma autorių teisių 
saugomiems, pirmą kartą valstybėje narėje 
paskelbtiems, transliuotiems arba 
visuomenei pristatytiems ar išplatintiems 
kūriniams, konkrečiai:

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Kūriniai, kurie yra savarankiškos 
nuotraukos ir kitokie paveikslai ir kurie 
saugomi 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
organizacijų kolekcijose, kai kruopščią 
paiešką galima tęsti, nes turima tam tikros 
su šiais darbais pateikiamos 
identifikuojamos informacijos (pvz., 
fotografo ateljė antspaudas ir t. t.), ir kai 
dėl asmeninių teisių nekyla teisinių 
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kliūčių, arba

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu papildoma šio pasiūlymo taikymo sritis ir jis taikomas bent toms 
nuotraukoms ir kitokiems paveikslams, kurių kruopščią paiešką galima tęsti nepažeidžiant 
asmeninių teisių (pvz., kraštovaizdžio nuotraukoms).

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

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 
gana kruopščios paieškos, sąžiningai 
atliktos ir užregistruotos pagal 3 straipsnį, 
nebuvo rastas.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei kruopščią paiešką atlieka 
organizacija, nenurodyta tarp 1 straipsnio 
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1 dalyje išvardytų organizacijų, 
pastarosios lieka atsakingos už atliktą 
paiešką.

Pakeitimas 21

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 
sąžiningai ir priimtinu būdu tik toje 
valstybėje narėje, kurioje kūrinys buvo 
pirmą kartą paskelbtas, transliuotas arba 
kitaip pristatytas visuomenei ar jai
išplatintas. Jei pirmasis paskelbimas, 
transliacija ar kitokio pobūdžio 
pristatymas ar išplatinimas visuomenei 
vienu metu vyko dviejose ar daugiau 
valstybių narių, kruopšti paieška 
atliekama visose šiose valstybėse narėse.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tais atvejais, kai valstybės narės 
teritorinės ribos bėgant laikui keitėsi, 
atliekant kruopščią paiešką valstybėje 
narėje, kurioje kūrinys buvo pirmą kartą 
paskelbtas, gali prireikti patikrinti 
informaciją kitoje valstybėje narėje, su 
kuria kūrinys labiausiai susijęs dėl 
geografinių, lingvistinių ar kitų svarbių 
priežasčių.

Pagrindimas

Tais atvejais, kai valstybių narių sienos istoriškai keitėsi, kruopšti paieška turėtų būti siejama 
su ta valstybe nare, su kuria kūrinys labiausiai susijęs dėl geografinių, lingvistinių ar kitų 
svarbių priežasčių.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Kai žinoma, kad kinematografinis ar 
audiovizualinis darbas kurtas bendrai, 
kruopšti paieška atliekama kiekvienoje 
valstybėje narėje, kuri dalyvavo bendrame 
kūrybos procese.

Pakeitimas 24

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 gali paskirti įstaigas, 
galinčias tikrinti, ar kruopščios paieškos 
atliekamos tinkamai, sąžiningai ir 
priimtinu būdu, ir užtikrina, kad jų 
teritorijose atliktų kruopščių paieškų 
rezultatai būtų užregistruoti viešai 
prieinamoje duomenų bazėje.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

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 bet kuriuo metu 
turėtų realią galimybę greitai, pagal tą 
pačią tvarką ir sąnaudų požiūriu 
veiksmingai panaikinti tokį kūriniui 
suteiktą statusą savo pasirinktoje 
valstybėje narėje.

Pakeitimas 26
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atgamindamos juos taip, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, 
skaitmeninimo, skelbimo, indeksavimo, 
sisteminimo, išsaugojimo arba atkūrimo 
tikslais.

b) atgamindamos juos taip, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, pvz., 
paieškos, skaitmeninimo, skelbimo, 
indeksavimo, sisteminimo, išsaugojimo 
arba atkūrimo tikslais.

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu sudaroma galimybė taikyti negalutinį tikslų sąrašą, kad per 
ateinančius metus būtų galima atsižvelgti į informacijos technologijų vystymąsi be būtinybės 
iš dalies keisti šį teisės aktą dėl visų pavienių naudojimo tikslų, kurie gali būti siūlomi 
ateityje. Be to, remiantis 1 ir 10 konstatuojamosiomis dalimis, įtraukiama paieška tarp 
leistinų atgaminimo aktų tikslų pavyzdžių.

Pakeitimas 27

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 išsaugojimo, 
atgaminimo ir prieigos prie jų suteikimo 
kultūriniais, su moksliniais tyrimais 
susijusiais ir švietimo tikslais.

Pagrindimas

Vadovaujantis 1 ir 10 konstatuojamosiomis dalimis, remiantis šiuo pakeitimu atkreipiamas 
dėmesys į prieigą prie nenustatytų autorių teisių kūrinių dar ir mokslinių tyrimų tikslais.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis
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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.

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 ir kad tuo atveju, 
kai nenustatytų autorių teisių kūrinio 
teisių turėtojas nustatomas, bet jo buvimo 
vieta nerasta, teisių turėtojo vardas būtų 
nurodytas naudojant kūrinį bet kokiu 
tikslu.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie sąrašą ir jų teritorijoje esančių 
duomenų bazių interneto vietą, taip pat 
apie bet kokius tolesnius jų pakeitimus, jei 
organizacijos, nurodytos 1 straipsnio 
1 dalyje, išsaugo jų kruopščios paieškos 
įrašus ir informaciją apie jų naudojimąsi 
nenustatytų autorių teisių kūriniais. 
Komisija perduoda šią informaciją visoms 
valstybėms narėms.

Pagrindimas

Kad būtų palengvinta prieiga prie duomenų bazių ar kruopščios paieškos ir naudojimosi 
nenustatytų autorių teisių kūriniais įrašų, ypač tarpvalstybiniu lygmeniu, valstybės narės 
turės bendradarbiauti su Komisija.

Pakeitimas 30

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

4b. Kartu su Komisija valstybės narės 
nustato praktinę tvarką, siekdamos 
užtikrinti, kad patekti į minėtąsias 
duomenų bazes būtų galima naudojantis 
bendra Sąjungos lygmens interneto 
prieigos vieta.

Pagrindimas

Kad būtų palengvinta prieiga prie duomenų bazių ar kruopščios paieškos ir naudojimosi 
nenustatytų autorių teisių kūriniais įrašų, valstybės narės ir Komisija turės bendradarbiauti, 
siekdamos parengti bendrą Sąjungos lygmens interneto prieigos vietą.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Siekdamos išvengti brangiai 
kainuojančio dvigubo skaitmeninimo, 
valstybės narės leidžia organizacijoms, 
nurodytoms 1 straipsnio 1 dalyje, kurti 
savitarpio sąsajas, kad jos galėtų 
pasinaudoti viena kitos turimais 
nenustatytų autorių teisių kūriniais, kurie 
saugomi atitinkamose jų kolekcijose.

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu siekiama išvengti skaitmeninimo dubliavimo tais atvejais, kai 
konkrečios organizacijos jau turi fizines nenustatytų autorių teisių kūrinių kopijas savo 
kolekcijose, kad jos galėtų susieti skaitmenines šių nenustatytų autorių teisių kūrinių kopijas 
ir nereikėtų kartoti skaitmeninimo proceso.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 5 punktas



PE473.720v02-00 20/24 AD\885897LT.doc

LT

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.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) valstybėms narėms nusprendus leisti 
komerciniais tikslais naudoti nenustatytų 
autorių teisių kūrinius, organizacijos, 
nurodytos 1 straipsnio 1 dalyje, gali 
sąžiningu ir priimtinu būdu naudoti 
nenustatytų autorių teisių kūrinį 
rinkodaros tikslais iki to laiko, kai pirmą 
kartą padaromas veiksmas, suteikiantis 
pagrindą teisių turėtojui reikšti 
pretenzijas į tą kūrinį. Iki to laiko teisių 
turėtojui neatlyginama ir autorių teisių 
apsaugos nuostatos jų atžvilgiu 
netaikomos.

Pagrindimas

Komercializacija turės pranašumą ta prasme, kad organizacijos, nurodytos 1 straipsnio 
1 dalyje, bus skatinamos skaitmeninti nenustatytų autorių teisių kūrinius. Teisių turėtojai bus 
skatinami reikšti pretenzijas į savo kūrinius, o visuomenė turės galimybę anksčiau pradėti 
mėgautis nenustatytų autorių teisių kūriniais.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali pasirinkti esamas 
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arba būsimas nacionalines sistemas, kad 
palengvintų masinį nenustatytų autorių 
teisių kūrinių skaitmeninimą ir leistų 
komerciniais tikslais naudoti nenustatytų 
autorių teisių kūrinius.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Su teisių valdymu susijusi tvarka

Remiantis šia direktyva nepažeidžiama 
esama ir būsima teisiškai pripažinta 
valstybių narių tvarka, susijusi su teisių 
valdymu, pvz., su išplėstinėmis 
kolektyvinėmis licencijomis.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis
Prevencijos priemonės

Valstybės narės, suderinusios veiksmus su 
suinteresuotosiomis šalimis, skatina 
priemones, skirtas ateityje užkirsti kelią 
nenustatytų autorių teisių kūrinių 
plitimui.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis
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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
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.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nuolat peržiūri teisių 
informacijos šaltinių pokyčius ir ne vėliau 
kaip per metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo, o vėliau – kas metai, pateikia 
ataskaitą dėl galimo į direktyvos taikymo 
sritį neįtrauktų kūrinių arba kito saugomo 
dalyko, visų pirma fonogramų, atskirų 
fotografijų ar kitų atvaizdų, įtraukimo į jos 
taikymo sritį.

Komisija nuolat peržiūri teisių 
informacijos šaltinių pokyčius ir ne vėliau 
kaip per metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo, o vėliau – kas metai, pateikia 
ataskaitą dėl galimo į direktyvos taikymo 
sritį neįtrauktų naudos gavėjų, kurie nėra 
nurodyti 1 straipsnio 1 dalyje, ir kūrinių 
arba kito saugomo dalyko, visų pirma 
fonogramų, atskirų fotografijų ar kitų 
atvaizdų, įtraukimo į jos taikymo sritį.

Pagrindimas

Kiti naudos gavėjai, t. y. ne muziejai, bibliotekos ir t. t., reikalingi tai atvejais, kai nenustatytų 
autorių teisių kūriniais ketinama leisti pasinaudoti, pvz., dokumentinių filmų kūrėjams, kurie 
norėtų įtraukti istorinę filmuotą medžiagą, arba kitiems verslininkams, dirbantiems kultūros 
sektoriuje, kurie gali pageidauti panaudoti bendrą Europos kultūros paveldą naujuose 
darbuose. Nors ši direktyva yra geras atskaitos taškas norint spręsti nenustatytų autorių teisių 
kūrinių problemą, tai toli gražu nėra baigtinis sprendimas.

Pakeitimas 39
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nuolat stebi pokyčius, susijusius 
su komerciniais tikslais nenaudojamais 
kūriniais, ir vėliausiai per dvejus metus 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo ir paskui 
reguliariai skelbia ataskaitą dėl galimų 
sprendimų, susijusių su skaitmeninimu ir 
visuomenės prieiga prie šių kūrinių visose 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nuolat (bent kas dvejus metus) 
atnaujina 1 straipsnio 1 dalyje išvardytų 
įstaigų, atsakingų už nenustatytų autorių 
teisių kūrinių tvarkymą, sąrašą.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 2 dalyje nurodyti šaltiniai yra: 3 straipsnio 2 dalyje nurodyti šaltiniai 
apima:
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