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Pakeitimas 16
Phil Prendergast

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 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 
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.

Or. en

Pakeitimas 17
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

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 

(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 
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darbotvarkės veiksmas, kaip tai nurodyta 
Komisijos komunikate dėl Europos 
skaitmeninės darbotvarkės, skirtame 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui.

darbotvarkės veiksmas, kaip tai nurodyta 
Komisijos komunikate dėl Europos 
skaitmeninės darbotvarkės, skirtame 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui.

Šį pakeitimą priėmus reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pakeitimas 18
Ashley Fox

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 19
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Teisinės sistemos, kuria būtų 
palengvintas kūrinių, kurių autoriai

(3) Teisinės sistemos, kuria būtų 
palengvintas kūrinių, kurių teisių turėtojai
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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.

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 20
Zuzana Roithová

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.
(Šį pakeitimą priėmus reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pakeitimas 21
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
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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

Pakeitimas 22
Phil Prendergast

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

Pakeitimas 23
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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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.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 1 pakeitimas.

Pakeitimas 24
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Autorių teisės yra svarbi užtikrinimo, 
kad kūrybos sektoriui būtų atlyginta už jo 
darbą, priemonė.

Or. nl

Pakeitimas 25
Phil Prendergast

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 

(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 



PE475.793v01-00 8/44 AM\881941LT.doc

LT

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

paveldo institucijų ir transliuojančiųjų 
organizacijų nenustatytų autorių teisių 
kūrinių naudojimo teisinis tikrumas.

Or. en

Pakeitimas 26
Phil Prendergast

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) 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.

Or. en

Pakeitimas 27
Zuzana Roithová

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) (Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių 
kalba nekeičiamas.)
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užsisakytus kūrinius.

Or. cs

Pakeitimas 28
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Muzikos kūriniams, įskaitant 
muzikos kūrinius, įrašytus į garso, 
audiovizualinius ir kinematografinius 
kūrinius, nurodytus 1.2 straipsnio 2 ir 3 
dalyse, šios direktyvos nuostatos neturėtų 
būti taikomos.

Or. en

Pakeitimas 29
Zuzana Roithová

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 ištirti padėtį, kai 
kūrinį pagamina ir platina subjektas iš 
valstybės narės, tačiau pirmą kartą jis 
buvo paskelbtas šalyje, esančioje už 
Europos Sąjungos ribų.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų toliau tirti problemą, susijusią su kūriniais, kurie buvo pagaminti Europoje ir 
skirti platinti Europoje, tačiau pats paskelbimas įvyko trečiojoje šalyje, esančioje už Europos 
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Sąjungos ribų, dėl mažesnių sąnaudų. Pavyzdžiui, Britų bibliotekos atveju, ši problema 
susijusi su 30 proc. knygų, ypač su Indijoje spausdintomis knygomis.

Pakeitimas 30
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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 teisų 
turėtojo paieška. Turėtų būti leista 
valstybėms narėms numatyti, kad tokią 
kruopščią paiešką atliktų šioje direktyvoje 
nurodytos arba kitos organizacijos.
Pastaruoju atveju organizacijos, 
nurodytos šioje direktyvoje, turėtų likti 
atsakingos už atliktą kruopščią paiešką. 
Valstybės narės turėtų paskirti subjektus, 
turinčius teisę patvirtinti, kad kruopščios 
paieškos buvo atliktos tinkamai ir 
sąžiningai.

Or. en

Pakeitimas 31
Ashley Fox

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 teisių 
turėtojo paieška. Turėtų būti leista 
valstybėms narėms numatyti, kad tokią 
kruopščią paiešką atliktų šioje direktyvoje 
nurodytos arba kitos organizacijos.
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Or. en

Pakeitimas 32
Phil Prendergast

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 teisių 
turėtoji paieška. Turėtų būti leista 
valstybėms narėms numatyti, kad tokią 
kruopščią paiešką atliktų šioje direktyvoje 
nurodytos arba kitos organizacijos.

Or. en

Pakeitimas 33
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 
autoriaus paieška taip, kaip nusprendė 
autoriai ir skelbėjai arba jų atstovai 
valstybėje narėje, kurioje darbas buvo 
pirmą kartą paskelbtas. Turėtų būti leista 
valstybėms narėms numatyti, kad tokią 
kruopščią paiešką atliktų šioje direktyvoje 
nurodytos arba kitos organizacijos.

Or. en
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Pakeitimas 34
Zuzana Roithová

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 teisių 
turėtojo paieška. Turėtų būti leista 
valstybėms narėms numatyti, kad tokią 
kruopščią paiešką atliktų šioje direktyvoje 
nurodytos arba kitos organizacijos.
Pastaruoju atveju organizacijos, 
nurodytos šioje direktyvoje, turėtų likti 
atsakingos už atliktą kruopščią paiešką.

Or. en

Pakeitimas 35
Louis Grech

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 

(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 
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būti sudarytos ir įdiegtos taip, kad jas būtų 
galima susieti visos Europos lygiu, o
paiešką jose būtų galima atlikti naudojant 
vieną bendrą prieigą.

būti sudarytos ir įdiegtos pagal aiškią ir 
naudotojui patogią sistemą taip, kad jas 
būtų galima susieti ir funkciškai suderinti 
tarp skirtingų valstybių narių visos 
Europos lygiu, taip pat paiešką jose būtų 
galima atlikti naudojant vieną bendrą 
prieigą.

Or. en

Pakeitimas 36
Toine Manders

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. Siekiant 
išvengti paieškos pastangų dubliavimosi, 
kruopšti paieška turėtų būti atlikta tik toje 
valstybėje narėje, kurioje kūrinys buvo 
pirmą kartą viešai paskelbtas, transliuotas 
arba pristatytas visuomenei. Be to, 
valstybės narės, siekdamos išvengti 
brangiai kainuojančio skaitmeninimo darbo 
dubliavimo ir įsitikinti, kad nenustatytų 
autorių teisių kūrinio statusas 
atitinkamam kūriniui nėra suteiktas kitoje 
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, 
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turėtų būti sudarytos ir įdiegtos taip, kad 
jas būtų galima susieti ir funkciškai 
suderinti visos Europos lygiu, o paiešką 
jose būtų galima atlikti naudojant vieną 
bendrą prieigą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pakeičia 3 pakeitimą.

Pakeitimas 37
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Siekiant palengvinti tarpvalstybinę 
prieigą prie viešai prieinamų internetinių 
paieškos rezultatų ir nenustatytų autorių 
teisių kūrinių naudojimo duomenų bazių 
būtų tinkama, kad valstybės narės 
praneštų Komisijai savo teritorijoje 
esančių internetinių duomenų bazių vietą 
ir kad Komisija dalintųsi šia informacija 
su kitomis valstybėmis narėmis. Reikėtų 
nustatyti praktinę tvarką, pagal kurią 
būtų leidžiama paieška internetu ir šių 
duomenų bazių susiejimas per bendrą 
Europos prieigą, kuria plačioji visuomenė 
galėtų naudotis nuotoliniu būdu 
elektroninėmis priemonėmis, taip pat 
palengvinti prieigą prie informacijos, 
esančios minėtose duomenų bazėse, ypač 
naudojantis techninėmis priemonėmis, 
pavyzdžiui, mašininiu vertimu, kad būtų 
sumažintos kalbinės kliūtys.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti prieigą prie paieškos rezultatų ir nenustatytų autorių teisių kūrinių 
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naudojimo duomenų bazių arba registrų, ypač tarpvalstybiniu mastu, valstybės narės turės 
bendradarbiauti su Komisija.

Pakeitimas 38
Ashley Fox

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 
priklausyti daugiau nei vienam teisių 
turėtojui arba apimti ir kitus kūrinius arba 
saugomus objektus. Direktyva neturėtų 
daryti poveikio žinomų arba nustatytų 
teisių turėtojų teisėms.

Or. en

Pakeitimas 39
Phil Prendergast

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) Meno kūriniai gali priklausyti daugiau 
nei vienam teisių turėtojui arba apimti ir 
kitus kūrinius arba saugomus objektus. 
Direktyva neturėtų daryti poveikio žinomų 
arba nustatytų teisių turėtojų teisėms.

Or. en

Pakeitimas 40
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
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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 tik toje valstybėje narėje, kurioje 
kūrinys buvo pirmą kartą paskelbtas arba 
transliuotas, arba, jei taikytina, šalyje, kuri 
labiausiai susijusi su atitinkamu kūriniu. 
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. en

Pagrindimas

Sudaroma galimybė taikyti šios direktyvos nuostatas nepaskelbtiems ir (arba) 
netransliuotiems kūriniams ir atsižvelgti į tuos atvejus, kai kūrinys pirmą kartą paskelbtas už 
ES ribų (pavyzdžiui, daug Jungtinės Karalystės leidinių pirmą kartą buvo paskelbti Indijoje), 
arba kai nežinoma, kur kūrinys pirmą kartą paskelbtas.

Pakeitimas 41
Zuzana Roithová

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 tik toje valstybėje narėje, kurioje 
kūrinys buvo pirmą kartą paskelbtas arba 
transliuotas. Atliekant sąžiningą ir 
pagrįstai kruopščią paiešką valstybės 
narės, kurioje kūrinys buvo pirmą kartą 
paskelbtas arba transliuotas, šaltiniuose 
kai kuriais atvejais gali prireikti atlikti 
papildomą paiešką ir patikrinti 
informaciją, kurią turi kitos valstybės 
narės.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama labiau išaiškinti, kur turėtų būti tęsiama kruopšti paieška.

Pakeitimas 42
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Šios direktyvos nuostatos taip pat 
turėtų būti taikomos kūriniams arba 
kitiems saugomiems objektams, esantiems 
kūriniuose, kurie pirmą kartą buvo 
paskelbti arba transliuoti valstybėje 
narėje.

Or. en

Pakeitimas 43
Ashley Fox

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,
jei šie turėtojai pareiškia teises į savo 
kūrinius.

Or. en

Pakeitimas 44
Phil Prendergast
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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,
jei šie turėtojai pareiškia teises į savo 
kūrinius.

Or. en

Pakeitimas 45
Zuzana Roithová

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) (Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių 
kalba nekeičiamas.)

Or. cs

Pakeitimas 46
Zuzana Roithová
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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. Šiose 
sutartyse neturėtų būti apribojimų, 
susijusių su būdais, kuriais pagal šią 
direktyvą bibliotekoms, švietimo 
įstaigoms, muziejams, archyvams ar kino 
paveldo institucijoms leidžiama naudotis 
nenustatytų autorių kūriniais, kad 
įvykdytų savo viešojo intereso misiją, ypač 
tai susiję su galimybės naudotis 
nenustatytų autorių kuriniais 
neišskirtinėmis teisėmis ir 
nediskriminuojant suteikimu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išaiškinama, kad dėl viešosios ir privačiosios partnerystės viešosioms 
institucijoms neturėtų būti taikomi apribojimai dėl to, kam turėtų būti suteikta galimybė 
naudotis nenustatytų autorių kūriniais, kai šie kūriniai suskaitmeninti ir leista jais naudotis.

Pakeitimas 47
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Sutarčių sudarymas gali būti svarbus (18) Sutarčių sudarymas gali būti svarbus 
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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.

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, tačiau jiems 
nesuteikiamos kūrinių naudojimo teisės.

Or. en

Pakeitimas 48
Phil Prendergast

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 kino paveldo institucijos ir 
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.

Or. en

Pakeitimas 49
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Kūrybos sektoriaus ekonominis 
pagrindas nustatytas derinant veiksmus, 
kuriais siekiama apsaugoti ir skatinti 
esamą kultūros paveldą, kokybišką 
švietimą ir gamybą su kūrybos sektoriumi. 
Siekiant kokybiško kūrybos sektoriaus 
reikia nuoseklios valstybių narių politikos 
visose šiose srityse1.
1 TNO, 2011 m. rugsėjo 12 d.,
„Vormgeving verder op de kaart“, 
tyrimas, atliktas Premsela.org vardu:
http://www.premsela.org/sbeos/doc/file.ph
p?nid=7350

Or. nl

Pakeitimas 50
Christel Schaldemose

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 neprieštaraujama
valstybių narių tvarkai dėl teisių valdymo, 
pvz., dėl išplėstinių kolektyvinių licencijų,
atstovavimo ar perdavimo teisinių 
prielaidų, privalomojo kolektyvinio 
valdymo arba bet kokio šių dalykų 
derinio.

Or. en

Pakeitimas 51
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis
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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 teisiškai pripažintai
valstybių narių tvarkai dėl teisių valdymo, 
pvz., dėl išplėstinių kolektyvinių licencijų.

Or. en

Pakeitimas 52
Toine Manders

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.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas 7 pakeitimas.

Pakeitimas 53
Phil Prendergast

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, 

(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, 
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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.

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 būti sąžiningas ir 
proporcingas ir 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. en

Pakeitimas 54
Phil Prendergast

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.

Or. en
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Pakeitimas 55
Ashley Fox

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, arba, jei tinkama, su 
kūriniu labiausiai susijusioje šalyje,
paskelbtiems arba transliuojamiems 
kūriniams, konkrečiai:

Or. en

Pagrindimas

Suteikiamas leidimas įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį nepaskelbtus ir (arba) 
netransliuotus kūrinius. Taip pat gali būti nežinoma, kur kūrinys buvo pirmą kartą paskelbtas, 
ir išsprendžiamas klausimas dėl daugelio Jungtinės Karalystės leidinių, kurie pirmą kartą 
buvo paskelbti Indijoje.

Pakeitimas 56
Phil Prendergast

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 arba 
transliuotiems kūriniams, kurių autorių 
teisės saugomos, konkrečiai:

Or. en

Pakeitimas 57
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies 2 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Kūriniai, kurie yra savarankiškos 
nuotraukos arba kiti paveikslai, kai 
galima atlikti tolesnę kruopščią paiešką, 
nes yra tam tikra tapatybės nustatymo 
informacija, pridedama prie tokių darbų 
(pavyzdžiui, fotografų ateljė antspaudai ir 
t. t.), ir kai asmenų teisės nesudaro 
teisinės kliūties, ir kurie yra organizacijų, 
nurodytų 1 straipsnio 1 dalyje, 
kolekcijose, arba

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išplečiama šio pasiūlymo aprėptis ir jis taikomas bent jau toms nuotraukoms 
arba paveikslams, kurių atžvilgiu kruopščią paiešką galima toliau tęsti ir neliečiamos asmenų 
teisės (pavyzdžiui, peizažų nuotraukos).

Pakeitimas 58
Christel Schaldemose

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.

Or. en

Pakeitimas 59
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis



PE475.793v01-00 26/44 AM\881941LT.doc

LT

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 sąžiningai, 
per pagrįstą laiką ir užregistruotos pagal 3 
straipsnį, nebuvo rastas.

Or. en

Pakeitimas 60
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

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 kūrinio sąžininga 
ir pagrįstai kruopšti paieška būtų atliekama 
tikrinant atitinkamus konkrečios 
kategorijos kūrinių šaltinius.

Or. en

Pakeitimas 61
Ashley Fox

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 

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

kategorijos kūrinio šaltinius.

Or. en

Pakeitimas 62
Zuzana Roithová

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 kūrinio sąžininga 
ir pagrįstai kruopšti paieška būtų atliekama 
tikrinant atitinkamus konkrečios 
kategorijos kūrinių šaltinius.

Or. en

Pakeitimas 63
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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

Or. en

Pakeitimas 64
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Zuzana Roithová
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei kruopščią paiešką atliko kitos nei 
nurodytos 1 straipsnio 1 dalyje 
organizacijos, pastarosios lieka 
atsakingos už atliktą paiešką.

Or. en

Pakeitimas 65
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei kruopščią paiešką atliko kitos nei 
nurodytos 1 straipsnio 1 dalyje 
organizacijos, pastarosios lieka 
atsakingos už atliktą paiešką.

Or. en

Pakeitimas 66
Ashley Fox

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,
arba, jei tinkama, šalyje, kuri labiausiai 
susijusi su atitinkamu kūriniu.

Or. en
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Pagrindimas

Sudaroma galimybė taikyti šios direktyvos nuostatas nepaskelbtiems ir (arba) 
netransliuotiems kūriniams ir atsižvelgti į tuos atvejus, kai kūrinys pirmą kartą paskelbtas už 
ES ribų (pavyzdžiui, daug Jungtinės Karalystės leidinių pirmą kartą buvo paskelbti Indijoje), 
arba kai nežinoma, kur kūrinys pirmą kartą paskelbtas.

Pakeitimas 67
Phil Prendergast

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 per pagrįstą laiką ir tik toje 
valstybėje narėje, kurioje kūrinys buvo 
pirmą kartą paskelbtas arba transliuotas,
arba kitu būdu pristatytas visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 68
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en



PE475.793v01-00 30/44 AM\881941LT.doc

LT

Pagrindimas

Tais atvejais, kai istoriškai valstybių narių sienos keitėsi, kruopšti paieška turi būti susijusi su 
valstybe nare, su kuria kūrinys labiausiai susijęs dėl geografinių, lingvistinių ar kitų svarbių 
priežasčių.

Pakeitimas 69
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai žinoma, kad kinematografinis ar 
audiovizualinis darbas yra bendros 
gamybos, kruopšti paieška turi būti 
atliekama kiekvienoje valstybėje narėje, 
kuri dalyvavo vykdant bendrą gamybą.

Or. en

Pakeitimas 70
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Andreas Schwab

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 paskiria subjektus, 
turinčius teisę patvirtinti, kad kruopščios 
paieškos buvo atliekamos sąžiningai ir
tinkamu laiku, ir užtikrina, kad jų 
teritorijose atliktų kruopščių paieškų 
rezultatai būtų užregistruoti viešai 
prieinamoje duomenų bazėje.

Or. en

Pakeitimas 71
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės, pasirinkusios 
įgyvendinimo metodą, pagal kurį savaime 
taikoma teisė į individualų atlygį teisių 
turėtojams už panaudotus jų kūrinius, 
taiko įsipareigojimą atlikti kruopščią 
paiešką vėliau ir įsipareigojimą laikyti 
rezerve tiek laiko, kiek numatyta pagal 
įstatymus, atlygio dalį nenustatytų autorių 
teisių kūrinių teisių turėtojams.

Or. en

Pakeitimas 72
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kūrinys, pagal 2 straipsnį valstybėje narėje 
laikomas nenustatytų autorių teisių kūriniu, 
laikomas nenustatytų autorių teisių kūriniu 
visose valstybėse narėse.

Kūrinys, pagal 2 straipsnį valstybėje narėje 
laikomas nenustatytų autorių teisių kūriniu, 
laikomas nenustatytų autorių teisių kūriniu 
visose valstybėse narėse, valstybės narės 
pripažįsta viena kitos atlikto įgyvendinimo 
galiojimą, taip pat pripažįsta, kad pagal 6 
ir 7 straipsnį atliktas atgaminimas ir 
pradinis paskelbimo aktas bei prieigos 
prie saugomų kūrinių, esančių už 
pradinio paskelbimo valstybės narės ribų, 
suteikimas yra teisėti veiksmai.

Or. en

Pakeitimas 73
Phil Prendergast
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kūrinys, pagal 2 straipsnį valstybėje narėje 
laikomas nenustatytų autorių teisių kūriniu, 
laikomas nenustatytų autorių teisių kūriniu 
visose valstybėse narėse.

Kūrinys, pagal 2 straipsnį valstybėje narėje 
laikomas nenustatytų autorių teisių kūriniu, 
laikomas nenustatytų autorių teisių kūriniu 
visose valstybėse narėse. Šia direktyva 
neprieštaraujama teisiškai pripažintai 
valstybių narių tvarkai dėl teisių valdymo, 
pvz., dėl išplėstinių kolektyvinių licencijų 
teikimo.

Or. en

Pakeitimas 74
Phil Prendergast

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 kiekvienas
kūrinio, kuris laikomas nenustatytų autorių 
teisių kūriniu, teisių turėtojas bet kuriuo 
metu turėtų galimybę pareikšti atitinkamas 
autorių teises nepažeidžiant kūriniui 
suteikto nenustatytų autorių kūrinio 
statuso tų teisių turėtojų, kurie nenustatyti 
arba nerasti, teisių atžvilgiu. Kūrinys 
praranda nenustatytų autorių teisių 
kūrinio statusą tik tuomet, jei nustatomi 
arba randami visi to kūrinio autorių teisių 
turėtojai.

Or. en

Pakeitimas 75
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b punktas
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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.

Or. en

Pakeitimas 76
Zuzana Roithová

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, 
pavyzdžiui, paieškos, skaitmeninimo, 
skelbimo, indeksavimo, sisteminimo, 
išsaugojimo arba atkūrimo tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu suteikiama nebaigtinio tikslų sąrašo galimybė, kad būtų galima reaguoti į 
informacinių technologijų naujoves, atsirasiančias ateinančiais metais, ir nereikėtų iš dalies 
keisti šio teisės akto dėl visų pavienių naudojimo tikslų, kurių gali atsirasti ateityje. Be to, 
kaip reikalaujama pagal 1 ir 10 konstatuojamąsias dalis, paieška pridedama prie leistinų 
atgaminimo aktų tikslų pavyzdžių.

Pakeitimas 77
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 78
Zuzana Roithová

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, mokslinių tyrimų ir švietimo 
tikslais.

Or. en

Pagrindimas

kaip reikalaujama pagal 1 ir 10 konstatuojamąsias dalis, šiuo pakeitimu atkreipiamas 
dėmesys į prieigą prie nenustatytų autorių teisių kūrinių taip pat mokslinio tyrimo tikslais.

Pakeitimas 79
Ashley Fox

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 

4. Valstybės narės užtikrina, kad 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytos organizacijos, 
naudodamos nenustatytų autorių teisių 
kūrinius pagal 1 dalį, registruotų 



AM\881941LT.doc 35/44 PE475.793v01-00

LT

kruopščios paieškos atvejus ir viešo 
naudojimo atvejus.

kruopščios paieškos atvejus ir viešo 
naudojimo atvejus, taip pat užtikrina, kad 
nenustatytų autorių teisių kūrinių 
atvejais, kai teisių turėtojas nustatytas, bet 
nerastas, teisių turėtojo vardas 
nurodomas naudojant kūrinį bet kuriuo 
būdu.

Or. en

Pakeitimas 80
Phil Prendergast

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.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytos organizacijos, 
naudodamos nenustatytų autorių teisių 
kūrinius pagal 6 straipsnio 2 dalį:

a) registruotų savo atliekamas kruopščias 
paieškas;

b) visuomenei suteiktų galimybę 
susipažinti su nenustatytų autorių teisių 
kūrinių naudojimo tose organizacijose 
registrais;
c) nurodytų bet kurio teisių turėtojo, kuris 
nustatytas, bet nerastas, vardą.

Or. en

Pakeitimas 81
Zuzana Roithová

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

4a. Valstybės narės praneša Komisijai 
savo teritorijoje esančių internetinių 
duomenų bazių vietą ir pranešą apie visus 
su jomis susijusius pakeitimus, kai 
organizacijos, nurodytos 1 straipsnio 1 
dalyje, registruoja kruopščios paieškos 
atvejus ir šių organizacijų atliktą 
nenustatytų autorių teisių kūrinių 
panaudojimą. Komisija šią informaciją 
perduoda visoms valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti prieigą prie paieškos rezultatų ir nenustatytų autorių teisių kūrinių 
naudojimo duomenų bazių arba registrų, ypač tarpvalstybiniu mastu, valstybės narės turės 
bendradarbiauti su Komisija.

Pakeitimas 82
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Kartu su Komisija valstybės narės 
nustato praktinę tvarką siekdamos 
užtikrinti, kad galima būtų atlikti paiešką 
minėtose duomenų bazėse naudojant 
vieną bendrą Europos lygio prieigą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti prieigą prie paieškos rezultatų ir nenustatytų autorių teisių kūrinių 
naudojimo duomenų bazių arba registrų, valstybės narės ir Komisija turėtų bendradarbiauti, 
kad sukurtų vieną bendrą Europos lygio prieigą.
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Pakeitimas 83
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Siekdamos išvengti brangiai 
kainuojančio skaitmeninimo dubliavimo, 
valstybės narės leidžia organizacijoms, 
nurodytoms 1 straipsnio 1 dalyje, susisieti, 
kad galėtų naudotis viena kitos turimais 
nenustatytų autorių teisių kūriniais, kurie 
saugomi abiejose kolekcijose.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 84
Phil Prendergast

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 su sąlyga, kad
laikomasi 6 straipsnio 4 dalies:

Or. en

Pakeitimas 85
Phil Prendergast
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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 86
Phil Prendergast

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 87
Phil Prendergast

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
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Pakeitimas 88
Phil Prendergast

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, pateikusiems 
reikalavimą dėl savo atitinkamų autorių 
teisių, kaip nurodyta 5 straipsnyje, už 
kūrinio naudojimą vėliau sąžiningai ir 
proporcingai atlygina 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos organizacijos; teisių turėtojai 
turi teisę į sąžiningą ir proporcingą atlygį 
pagal 4 punktą per valstybių narių 
nustatytą laikotarpį, kuris neturėtų būti 
trumpesnis nei penkeri metai nuo 
veiksmo, dėl kurio teikiamas 
reikalavimas, datos;

Or. en

Pakeitimas 89
Phil Prendergast

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 90
Ashley Fox



PE475.793v01-00 40/44 AM\881941LT.doc

LT

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) galutinė atsakomybė sumokėti atlygį 
tenka valstybei narei, kurioje kūrinys 
buvo naudojamas.

Or. en

Pakeitimas 91
Toine Manders

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) organizacijos, nurodytos 1 straipsnio 
1 dalyje, gali sukomercinti nenustatytų 
autorių teisių kūrinį sąžiningu ir pagrįstu 
būdu iki datos, kai teisių turėtojas pirmą 
kartą atlieka teisę į kūrinį suteikiantį aktą.  
Iki tos dienos teisių turėtojui nėra 
atlyginama ir netaikomi autorių teisių 
įstatymai.

Or. en

Pagrindimas

Komercinimas turės privalumų, nes organizacijos, nurodytos 1 straipsnio 1 dalyje, bus 
skatinamos skaitmeninti nenustatytų autorių teisių kūrinius. Teisių turėtojai bus skatinami 
pareikšti teise į savo kūrinius, o visuomenė turės galimybę anksčiau pradėti mėgautis 
nenustatytų autorių teisių kūriniais.

Pakeitimas 92
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 93
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

straipsnis 
Prevencijos priemonės

Susitarusios su suinteresuotosiomis 
šalimis valstybės narės skatina priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią 
nenustatytų autorių teisių kūrinių plėtrai 
ateityje.

Or. en

Pakeitimas 94
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

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 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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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.

Or. cs

Pakeitimas 95
Christian Engström

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 
gavėjai, išvardyti 1 straipsnio 1 dalyje, ir
kūrinių arba kito saugomo dalyko, visų 
pirma fonogramų, atskirų fotografijų ar 
kitų atvaizdų, įtraukimo į jos taikymo sritį.

Or. en

Pagrindimas

Kiti naudos gavėjai, t. y. ne muziejai, bibliotekos ir t. t., reikalingi tai atvejais, jei nenustatytų 
autorių teisių kūriniais ketinama leisti pasinaudoti, pavyzdžiui, dokumentinių filmų kūrėjams, 
kurie norėtų įtraukti istorinį pagrindą, arba kitiems verslininkams, dirbantiems kultūros 
sektoriuje, kurie norėtų panaudoti Europos bendrąjį kultūros paveldą naujuose darbuose. 
Nors ši direktyva yra gera pradžia siekiant spręsti nenustatytų autorių teisių kūrinių 
problemą, jis toli gražu nėra baigtinis sprendimas.

Pakeitimas 96
Zuzana Roithová
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nuolat peržiūri kūrinių 
pokyčius, kurie nenaudojami komercijai, 
ir vėliausiai per du metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo bei toliau 
reguliariai teikia ataskaitas, susijusias su 
galimais sprendimais skaitmeninimo ir 
plačios viešosios prieigos visose valstybėse 
narėse prie komercijoje nenaudojamų 
kūrinių.

Or. en

Pakeitimas 97
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reguliariai (ne rečiau kaip kartą 
per 2 metus) atnaujina 1 straipsnio 
1 dalyje išvardytų įstaigų, atsakingų už 
nenustatytų autorių teisių kūrinių 
tvarkymą, sąrašą.

Or. lt

Pakeitimas 98
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en


