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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. Remiantis Direktyva 
2001/29/EB1 galima taikyti konkrečias 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 
skaitmeninimą. Atsižvelgiant į išsamių konsultacijų su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis 
                                               
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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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 toli gražu 
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. Be to, siekiant, kad būtų 
išsaugotas kultūros paveldas, nustačius leistiną nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo 
tvarką neturėtų būti siekiama tiesioginio ar netiesioginio ekonominio ar komercinio 
pranašumo. 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 

                                               
1 http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, p. 23.
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pasiūlymu galima plačiai interpretuoti ne tik apibrėžtį, bet ir visokius naudojimo įvairiose 
valstybėse narėse būdus.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Autorių teisės yra ekonominis 
kūrybos pramonės pagrindas.

Or. en

Pakeitimas 2

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. 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 kruopščią paiešką ir naudoja 
rezultatus siekdamos su viešuoju interesu 
susijusių tikslų, nebent būtų nurodyta 
kitaip.

Or. en
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Pakeitimas 3

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. Kad būtų 
išvengta dubliavimo atliekant paiešką, 
kruopšti paieška turėtų būti atliekama tik 
toje valstybėje narėje, kurioje kūrinys 
buvo pirmą kartą paskelbtas arba 
transliuotas. 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 nemokamos 
paieškos rezultatų ir nenustatytų autorių 
teisių kūrinių naudojimo duomenų bazės 
turėtų būti sudarytos ir įdiegtos taip, kad 
jas būtų galima susieti ir užtikrinti jų 
veiklos savitarpio suderinamumą visos 
Europos lygmeniu, o paiešką jose būtų 
galima atlikti naudojant vieną bendrą 
prieigą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio nuoseklumo, sujungtos 13 ir 15 konstatuojamosios dalys.



PA\878899LT.doc 7/12 PE473.720v01-00

LT

Pakeitimas 4

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, tai, kad valstybėse narėse 
skiriama nepakankami išteklių, ir tai, kad 
siejamos nesuderinamos duomenų bazės. 
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.

Or. en

Pakeitimas 5

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.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant didesnio nuoseklumo, sujungtos 13 ir 15 konstatuojamosios dalys.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 7

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. Tokiomis aplinkybėmis 
teisių turėtojų teisės ir teisėti interesai 
turėtų būti saugomi vadovaujantis 
tarptautinės ir ES teisės nuostatomis, pvz., 
Susitarimu dėl intelektinės nuosavybės 
teisių aspektų, susijusių su prekyba 
(TRIPS), 1886 m. Berno konvencija dėl 
literatūros ir meno kūrinių apsaugos ir 
Direktyva 2001/29/EB.

Or. en
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Pakeitimas 8

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 pirmą kartą 
valstybėje narėje paskelbtiems,
transliuotiems arba visuomenei 
pristatytiems kūriniams, konkrečiai:

Or. en

Pakeitimas 9

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.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kruopšti paieška iki kūrinio 
panaudojimo turi būti atlikta tik toje 
valstybėje narėje, kurioje kūrinys buvo 
pirmą kartą paskelbtas, transliuotas arba 
kitaip pristatytas visuomenei. Jei 
paskelbimas, transliacija ar pristatymas 
visuomenei kitokiu būdu vienu metu vyko 
dviejose ar daugiau valstybių narių, visose 
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šiose valstybėse narėse atliekama kruopšti 
paieška.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 12

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.

Or. en
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Pakeitimas 13

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 siekdamos kokio 
nors tiesioginio ar netiesioginio 
ekonominio ar komercinio pranašumo 
arba kitiems nei viešojo intereso tikslams, 
konkrečiai savo kolekcijose laikomų 
kūrinių išsaugojimo, atgaminimo ir 
prieigos prie jų suteikimo kultūriniais ir 
švietimo tikslais.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) teisių turėtojams, panaikinusiems savo 
kūrinio nenustatytų autorių teisių kūrinio 
statusą, kaip nurodyta 5 straipsnyje, už 
kūrinio naudojimą adekvačiai ir tinkamai 
atlygina 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
organizacijos, o atlygis turi būti 
skaičiuojamas nuo dienos, kai pirmą 
kartą atliekamas teisę į jį suteikiantis 
veiksmas;

Or. en
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Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) galutinė atsakomybė sumokėti atlygį 
tenka valstybei narei, kurioje buvo atlikta 
kruopšti paieška.

Or. en


